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 רפסה תעפוה םע

 ופוסיאב ועקשוהש ,םיקסופ יתלב םיצמאמו בר למע רחאל
 ץראב ,בולוג ןי׳זבוד יאצויל םישיגמ וננה ,ודוביעבו רמוחה לש

 .הז רופזי רפס ,תוצופתבו
 ופסינש ,הרייעה ישודקל ןורכיז תבצמ ךכב ביצהל ונשקיב
 ,תולעהל לק אל ,םנמא !םמש חמי ,וירורגו יצאנה ררוצה ידי־לע
 ,הינואג לע ,תססותה הרייעה לש הרכיז ,הלא םיטעומ םיפדב

 ורתונ דבלב םידירש קרש םג המ ,הב ויהש םע־יטושפו הידימלת
 רוכזלו בושל ,םייחב ורתונש םיטעמל ,לק אל ףאו .םיברה הינבמ
 ,םיחא ,םירוה — רקי לכמ רקיה םהל ודבא םהב םימיא ימי םתוא

 .םידליו תויחא
 ונתרייעל הז החצנה לעפמ לש ותובישח לדוג ונעדי ,םרב
 ונירבח תא בבודל ידכ ,חרוט לכ ונמצעמ ונכסח אל ךכ־םושמו

 .םתונמוא הביתכה ןיאש ונעדי םג םא ,הביתכל םררועלו

 רפסב םיאבומה םיעטקה ןמ .ונלמע היה אוש אל ,ןכאו
 לעו הינוגראו היתודסומ לע ,היתובוחרו היתב לע הרייעה תרייטצמ
 ,רוביצ ישיא לש םתוליעפ רכזל בלה םמחתמו בשו .םיטלובה הישיא

 .םהינייעמ שארב ויה תוירבה תבהאו ללכה תגאדש
 םירואית ,האושה ירואית םה םיטיטרמו םידירחמ המכ ךא
 םג םאו .םרשב לע היתוארומ ושחש וניחאמ הלא ידי לע ובתכנש
 ונוזחאיו שדחמ ונרשב רמסיי ,הברה הכ םימעפ תאזכ ונארקו ונעמש
 בורקמ ונעדיש הלא לש םהיתומש .םיארונה םירבדה ארקמל תוצלפ
 ,ונינזואב ךסח־אלל םידהדהמ ,םישודקה תומש ,הרייעב ונלדג םמיעש

 .םתומו םתחיצר ןובלע םיעבות
 המחנו םישודקה ונתליהק ינבל םשו די הז ןורכיז רפס שמשי

 .תוצופתבו ץראב בולוג־ןי׳זבוד ינבל אתרופ

 רפסה תדעו
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 םיירוטסיהה תורוקמהמ

 ןי׳זבוד

 רברפ 13־ה האמה ףוס דע ,דתיה ,קצולפ זוחמב ,ץנבירד רהנ לעש ןי׳זבוד

 היסורפ ןיב לובג־ריע השמישו ,רהנה לש ינשה ורבעב האצמנש ,בולוג ריעה לש

 .ןילופ תכלממ ןיבל
 םג היהש ימ) ןילאי׳זדמ דנומגיז ,הזוחאה לעב קינעה 1684 תנשב קר

 ,(בלצורבוניא לש ריעה־שאר ףאו שילאק זוחמ לשומ ,ןילאי׳זד לש היסנמ ןוד>

 ףא שמשיש ,םהלשמ יאמצע הרייע־שארב רוחבל תוכזה תא ןידבוד יחרזאל

 תאז םע .ןיד־תיב אתווצב ווהיש ,הרייעה ינקזמ םיינש ודילו ,טפוש לש דיקפתב

 שוכרל ,םיתב תונבל תוכזה ,הבישי תוכז :תופסונ תויוכז המכ םיבשותל הנקיה

 .םינג עוטנלו תומדא דבעל ,תועקרק

 ךמסמ ,ןי׳זבודל תיקלח תואמצע תקנעה לע דיעמה ןושארה ךמסמה והז

 ,1789 תנשב קר .1721 תנשב ,יקסגילאיזד בקעי ,ונב ידי לע שדחמ רשואש

 ,ןילאי׳זדמ ץנגיא קינעה ,(ןילופ לש התקולח בקע) היסורפל בולוג החפסנשמ

 ,ריע לש דמעמ הל הנקמ אוהשכ ןי׳זבודל תואמצע ,ןילופ תכלממב זוחמ לשומ

 .השארב ריע־שאר םע

 ־רחא התנבנו הרזחו 1857־ב לילכ הפרשנ ,ץע ינינב היונב .רתיהש ,הרייעה

 .םינבל ינינב ךכ

 תפוקתב תושק הלבס .םיקיתע ןי׳זבודב תידוהיה הליהקה לש הישרוש

 רחאל ,םייחב ורתונ הידוהימ טעמ יתמ קר .ןילופל הידווש ןיבש תומחלמה

 הפיסוה תאז לכ ףרח ךא .(1656) יקצינרשט תואבצ לש תירזכאה םתוערפתה

 ,שפג 795־ל "הגוגניס״ב םידוהיה רפסמ עיגה 1765 תנשב רבכו םייקתהל הליהקה

 .שפנ 1082 — הנש התואב ןי׳זבוד תמדא לעש םידוהיה לכ לש םרפסמשכ

 ¬לע םידוהיה תויוכזל לכנתהל התבריה ריעה לש ("הטכאילש") הלוצאה

 ,ךכ .םהידעצ תא הרצה היסנכה םג ."םימייס״ב םיימשיטנא םיקוח תקיקח ,יי

 רוזאב ,הנוילע הרומכ תדעו תטלחה יפ־לע ,(1783) םידוהיה לכ וזכור ,לשמל
 .דחוימ

 םינמרג 140 ,םינלופ 702 םהמ ,שפנ 2452 הרייעה התנמ 1857 תנשב

 .תואלקחב םג םטועימו ריעז־רחסמבו הכאלמב וקסעש ,םידוהי 1610־ו

 ,היריע־תיב ,תסנכ־תיב ,הדע לכל תורבק־תיב ,היסנכ :הרייעב זא ויה

 .ראוד־תיבו סכמ־תיב ,ידוסי רפס־תיב

 .דירי _ הנשב םימעפ ששו קוש־ימי ומייקתנ עובשב םיימעפ
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 בולמ

 וארק םימודק םימיב .ונמלח זוחמל תכייש .דתיה ץנבירד רהנ לעש בולוג

 ריבאה 1300 תנשב הנב ושארבש רה ילגרל תערתשמ איה .הבלוג — םשב םג הל

 .תראופמ הריט ,םינבלצה לע ךייתשהש ,(דש וא) ךס דרנוק

 תוביבסב ,המדא ןל 50 םינבלצה רדסמל קינעה ,תוזוחא לעב ,ןי׳זבוד ךיסנה

 הלחופ בלסיבוד ןאכ םיקה ,דלוונירגב םינבלצה תלפמ רחאל ,1410 תנשב .הריטה

 בלסידלוו שבכ 1422 תנשב .רצבמה תא שבכו םילגר ליח לש םיריבא רדסמ

 .םילדגמה תא סורהל הוויצו ולוכ רוזאה לע טלתשה ,רצבמה תא הרעסב וללגי

 (סוקינרפוק לש ותדלומ ריע) ןורוט זוחמה ריעב םתחנש םולשה הזוח רחאל

 .תוזרפ ריעל בולוג הכפהנ

 ותוחא ידיל ריעה לע ןוטלשה תא ישילשה טנומגיז ריבעה 1605 תנשב

 החפיט איה .ירפ יצע לש ןג ,רצבמל ךומסב ,המיקה ףאו ןאכ העקתשה רשא ,הננא

 דע תוארל היה ןתינ — ירפ יאשונ םיצע — הז ןג לש וידירש) .אילפהל הז ןג

 .(תיחכונה האמה לש 30־.ד תונש

 תחא ,תויסנכ יתש ויה ריעב .םיצעו תואובת רחסב רקיעב וקסע םיבשותה

 ־תיב ,היריע־תיב ,תסנכ תיב :הב ואצמנ ןכ־ומכ .תיטנטסטורפ תחאו תילותק

 םילותקל :רפס־יתב ינשו חלמ ןסחמ ,סכמ דרשמ ,טפשמ תיב ,ףרגלט תנחת ,ראוד

 .םיטנטסטורפלו

 ןועמש — היסנכ ישאר ינשו היסנכל תכייש המדאה לכ .דתיה קוחרה רבעב

 וצלאנ םיסיראה םיבשותה .דוביעל םיסיראל התוא ורסמ ונולוטסמ ק׳צווו סוקילג

 .םיריבאה רדסמב םילייחכ ותרש ףאש םהמ ויהו םינבלצל םג דבוע־םמ םלשל

 הפרוצ 1772 תנשב .רצבמה תאו ריעה תא םידוושה ושבכ 1655 תנשב

 .םוקמב תינרטול היסנכ לש התיינבב וליחתה 1781־ב .היסורפל בולוג

 ינושאר .םידוהי 1400־כ םהמ ,שפנ 4000־כ ריעה התנמ 19־ה האמה עצמאב

 םה .היסורפל רוזאה חפתסנשכ ,ןילופ לש התקולח רחאל הז רוזאל ואב םידוהיה

 .תוורפו רמצ ,האובת ,ליטסקט :רחסמב רקיעב וקסע

 ידיל ולוכ רוזאה רבעשמ .תססובמו תנגרואמ התיה תידוהיה הליהקה

 .הל הכומסה ,ןי׳זבוד תליהק םע הירשק וקדהתנ ,(1־.ד םלועה תמחלמ רחאל) ןילופ

7 





 תינלופה היסנכה

 רדנסכלא "רדח"

 ׳ךקותמ״ה רדחה

 שאה־יבכמ תיב



 ,חכשת אלו תרכזו

 דימת תואור ריניע ויהו
 ...היה רשא לכ

 ...ונניא בושו
 :םהילא רביל אציו

 היתויחאו דיחא הירוה לא
 התודלי ימימ םיער לא
 ...הגרהה איגב ולפנש

 םרכז תא דביל לא תצמיאו
 !דע ידע ,םלוע דע



 ןכותה

 5 רפסה תעפוה םע

 7—6 םיירוטסיהה תורוקמהמ

 9—8 הפמ
 10 תרכזו

 23 ךרועה / ןברוחה לצב

 24 םימחר אלמ לא

 ויהש תורייעה

 27 קילאיב .נ .ח / םכמיע יקלח יהי

 28 סקונזור הדוהי / ץנבירד רהנ לעש בולוגו ןי׳זבוד

 30 ןיטשנטכיל לאיחי ר״ד / יתרייע ןי׳זבוד

 41 ןומיר בקעי / ןי׳זבודב יתודלי תונש

 44 דליפ רטלוו / (ריש) יתרייע

 51 דנבאנוז לדנמ / הרייעה בר

 54 סקונזור הדוהי / אבא תיב

 59 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא / הרייעב םוי םוי ייח

 63 לקנרפ הידידי קחצי ברה / ןי׳זבוד ידוהי לש םחור־ראשו םתוליצא

 65 טנל באז / (תונורכז) תורענו תודלי

 73 גנילרפש קחציו הניד / ...טעמ תונורכז

 תועונתו תודסומ

 76 סקונזור הדוהי / תינתלעפו תססות הליהק

 79 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא / םינוגראו תודסומ
 87 סקונזור הדוהי / הרייעבש שדוק־ילכו הרותו הליפת תודסומ

 90 (יקסבינימ) יריאמ לאומש / בולוג־ןי׳זבודב ידוהיה ךוניחה

 94 ינרוג בקעי / "דנוב״ה לש ודסוויה תישאר
 95 דרול םייח / ״ריעצה רמושה״

 102 דרול םייח / ״םכילע־םולש״ לש ומש לע הירפסה
 105 סו׳זוו בקעי / ונתרייעב הלכשהל קבאמה
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 ןוזחו חור
 113 סקונזור הדוהי / דעומו גח ימיב
 117 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא , ןייזבודב ידוהי ןורטאית
 119 סקונזור הדוהי / םישרוש הכמ ץראל הילעה ןויער
 121 (קיזייא) לשא עשוהי ׳ ץראב םינושארה םיאנייזבודה

 האושה ימיאמ
 129 (סקונזור) ןלוג תידוהי / (ריש) בלבש באכה
 130 ץיבקדוצ קודצ המחלמה תרעסב

 137 גרבסולפ עשוהי / בוש ילבל וכלה םירבגה
 140 ׳זיר קחצי / ונשפנ לע םיטלמנ
 145 (סקונזור) ןלוג תידוהי / ל תאזב ונדמע דציכ
 149 םורפ ינרוג / םוניהיג ירודמ העבש
 161 (גרבדלוג) יקסלוטור הכרב / הדמשהה תונחמב
 164 םורפ ינרוג / רורחשה רחאל

 הרייעב םישיא
 170 ןהכ לאקזחי / הקפיל שוביפ ׳ר
 171 גרבנזייא / הדור םייח ףסוי

 176 ןומיר בקעי / ל״ז (ןומיר) טאנארג רזעילא םירפא ׳ר
 179 דנבאנוז לדנמ / הי׳ע הרקיה ימא
 180 יקסבינימ־יריאמ לאומש / יבס תיב
 185 ןומיר בקעי / רעשטאק־טאנארג היח הנח

 !86 יטומ / אתבסל םישולש

 !87 סקונזור הדוהי / יקסבליב הרפש היח
 !89 ןייטשנרוב הקפיל לדנימ / הקפיל ליבניז לאומש
 190 רוד םהרבא / ןהאק שריה םהרבאו לדנמ םיחאה
 !93 יקסבינימ־יריאמ לאומש / הכז אלש םלוחה

 200 ןומיר בקעי / ררושמה יחא לע תונורכז רורצ

 206 ןומיר יבצ ףסוי / (ריש) יבבל הכבת המ
 209 יקסבינימ־יריאמ לאומש .׳׳ ירוה תיב
 211 רוד םהרבא ׳,לודגה,, והיעשי ׳ר

 213 ןומיר בקעי / סקאל (ףלוו שריה) באז יבצ ׳ר
 214 (ץיבורוה) אריפש הקבר וכז אל רשא יתורבחל
 216 ןהאק בקעי ׳ םירוה לש םרכזל



 םרכזל

 218 רוד םהרבא / לשא עשוהי

 221 בהל לארשי / (קבנפוא) רוקניו הנשוש

 222 ןומיר בקעי / ןומיר־טאנארג םינוב לאיחי
 224 קביש לאומש / קביש הבוט

 225 (קבנפוא) רוקניו הנשוש / אבא תיב

 226 ןמרולפ יבצ קודצ / םדא לש וביתנ
 231 גנילרפש קחצי / ונניא יכ יבצ לע

 232 הוח / ...דואמ יל רקיה ,יבאל

 234 סקונזור הדוהי / סקונזור הנח
 235 והילא / גנילרפש הדוהי תומ לע

 237 אבא / ינב הדוהי ,ינב
 240 רוד םהרבא / לגופ ןסינ

 241 לגופ ההלב / לגופ ןסינ — ילעב

 242 רוד םהרבא / קיזייא לאירתכ
 243 רוד םהרבא / גרבדלוג יכדרמ

 245 האל ותב / יקסבולי בד

 246 (תרבד) ןייטשפא ןויצ ןב / סקונזור קחצי

 248 רוד םהרבא / ןזור םהרבא
 249 ןרהא השמ םואבנזור

 םתוליעפב םישיא

 254 (טאנארג) ןומיר בקעי ררושמה

 257 ןומיר בקעי / (ריש) ...לארשי תסנכ ילאש

 259 ןומיר בקעי / (ריש) םימיה הלאב

 260 סקונזור הדוהי / קרוי־וינבש יקסבשרו תחפשמ
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 ןעוועג ןנעז סאמ ךעלטעטש יד

 264 ...בר רעטסווואבנוא / ןישזבאד ןיא ךעלביטש ןוא להוש יד

 270 רדנסכלא המלש / ןישזבאד ןיא לארשי ךמע

 273 רעגניזלש ׳זראינטאלפ הלכימ ןישזבאד לטעטש ןיימ

 274 רעגניזלש ׳זראינטאלפ עלכימ , לסעג להוש ןיא קילב א

 275 יקסניא היבוט / ןישזבאד ןיא להוש יד

 279 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא / ןישזבאד םייה עטלא ןיימ ןופ תונורכז

 סעיצוטיטסניא עריא ןוא הליהק יד

 285 רעגנאז ןתנ רעניבר / ןישזבאד ןיא ןבעל עזעיגילער סאד

 292 ץנארק רענארג הרש / ןישזבאד ןיא ןעייטראפ ןוא סעיצוטיטסניא

 295 רענארג .ל סלראשט / הליהק רעד ןיא סרעגראזראפ

 298 ינרוג בקעי / ןישזבאד ןיא דנוב ןופ גנודנירג יד

 300 סא׳זוו בקעי / לטעטש ןיא גנודליב ראפ ףמאק רעד

 עקירעמא ןיא טיילסדנאל ערעזנוא

 / עיצאזינאגרא רענישזבאד רעגאקישט ןופ עטכישעג עצרוק יד

 עבבער רענארג רתסא

 / עקירעמא ןיא רענישזבאד ןופ ןייאראפ רעטשרע רעד

 רדנסכלא המלש

 ןברוח

 318 ןהכ לאכימ / ןראי המחלמ יד ןופ תונורכז

 324 אלאגיד יורפ / ענעגנאהעג קיצנאווצ יד

 325 גרעבדלאג עשוהי / ןגעוו עטלגאווראפ יד ןיא

 329 רעשטאק לאירבג / החפשמ א ןופ ןדייל ןוא ןייפ

 332 סקאוונזאר קחצי / רעטילימ ןשיסור ןיא תורצ לקעפ ןיימ

 354 אלאצ עילא / המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד ןיא ןדייל ןוא ןייפ

 381 םורפ ינרוג/ננואיירפאב רעד ךאנ

 385 אווטארד ףסוי / תונורכז

307 

312 
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 ןטייקכילנעזרעפ

 390 עבבער רענארג רתסא / רענארג ביל בקעי ׳ר

 395 (ב״הרא) ׳זראינטאלפ ףסוי ןועמש / יקסוואקילקאז םנוב

 397 דנעבאנאז לדנעמ / בר רענישזבאד
 / ןיציבר רענישזבאד יד — ה״ע רעטומ עקיצראה ענייש ןיימ

 401 דנעבאנאז לעדנעמ

 403 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא / רעדנאסקעלא הקבר

 404 אקפיל והיעשי / אקפיל שובייפ ׳ר רעטאפ ןיימ טעמדיוועג תונורכז
 / ןעוועג הכוז טשינ טאה סאוו ״םלוח״ רעד

 439 יקסבינימ יריאמ לאומש

 תיבל תיבמ
443—452 
 459—453 םירטפנה תמישר
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 תונומתה

 22 שרדמה תיב
 25 םלוע ןורכזל

 31 לודגה ג״כהיב שמש — הקצרה ׳ר

 33 ראופמה ג״כהיב םינפ

 36 ״דמלמ״ה סנאמ לש ונב ,גרבסדנל

 42 בולוג יסכר לעש םינבלצה רצבמ

 50 םילשוריב רוכזי־להוא חתפב

 53 ותיערלו וקיסקממ דנבאנוז לדנמל םינפ תלבק
 55 (דיסח ןמלז) סקונזור ןמלז ׳ר

 57 ןי׳זבודב ישמ יכרבא
 59 קושה רכיכ לש יברעמה קלחה

 62 ןי׳זבודב םיפוצ תצובק

 64 ןי׳זבודב תסנכה תיב

 67 בולוגל ליבומה רשגל ךומסבש סכמה־תיב
 70 ףרוחב בולוג ירהב םילייטמ ןי׳זבוד יריעצ

 72 גרבסולפ םהרבא ׳ר

 74 תסנכה־תיב תוברוח לע
 78 בולוג־ןי׳זבודב תינויצה תורדתסהה יגיצנ

 81 ״ןויצ־ילעופ״ תצובק
 84 ןי׳זבודב ״חוכה״ לגר־רודכ תצובק

 87 תסנכה־תיב דיל תולהקתה

 91 ״הלעמה־דוסי״ — ״רדח״ה ידימלת

 93 רפסה־תיבב התיכ

 96 ״ריעצה־רמושה״ תגהנה
 98 ןי׳זבודב תמייקה־ןרקה תדעו

 100 ןי׳זבודב ״ריעצה־רמושה״ ירגוב
 103 תמייקה־ןרקה תבוטל טרס םוי
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 104 דלפנטכיל ףלוו רמ לא בתכמ

 106 ינלופה טניסל תוריחבל םתוכרעהב הרייעה יגיצנ

 109 ןי׳זבודב ילארשי־יצראה דרשמה

 109 הרייעב ״יבכמה,, תעונת יריעצ

 110 ןויצ־ילעופ תצובק

 112 הבצמ תבותכ

 115 דלאוו־ןצוש תשרוחב םיריעצ תצובק

 116 ןי׳זבוד יריעצ

 118 םיבבוחה ןורטאיתב ״ןטשו םדא ,םיהלא,, תגצה

 122 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבאו הקפיל ןסינ עיאש

 125 ״ןויצ־ילעופ,, תורבח

 126 ןילרבב ןי׳זבוד ירגהמ לש דעווה

 126 ״חוכה,, טרופסה תצובק תלהנה

 128 םיצאנה י״ע הרייעה ישנא שוריג

 132 םישודקה רכזל רנ תקלדה

 134 ןימלעה־תיב לש השורחה המדאה לע

 136 וירבח םע ץיבקדוצ קודצ

 139 גרבסולפ והילא תחפשמ

 141 האושה ףתרמב הרכזא

 146 םישודקה רכזל רנ הקילדמ האושה תלוצינ

 148 תובצממ קיר ןימלעה־תיב

 151 שרדמה־תיב דמע הז םוקמב

 156 ןי׳זבודב הבישיה ירוחב

 160 םישודקה רכזל רנ הקילדמ האושה תלוצינ

 162 הרייעב ןימלעה תיב תא דקופ ךיליירפ ןמחנ

 166 ןימלעה־תיבב דנבאנוז ׳בגה
 168 ןי׳זבודב קנבה תלהנה

 168 ןילרבב ןי׳זבוד יאצוי

 171 הקפיל שוביפ ׳ר

 172 הדור םייח ףסוי

 174 ךבנפוא השמ קחצי ׳ר

 נ75 ךבנפוא הניירב ׳בגה

 177 (ןומיר) טאנארג רזעילא םירפא ׳ר

 178 (ןומיר) טאנארג הוח רתסא

 185 רעשטאק־טאנארג היח הנח

18 



 186 רעשטאק בקעי השמ ׳ר

 187 יקסבליב הרפש היח ׳בגה

 189 הקפיל ליבניז לאומש ׳ר

 190 ןהאק שריה םהרבא תחפשמ
 191 ןהאק היבצ ׳בגה

 192 ןהאק לדנמ ׳ר

 193 שריה םהרבאו לדנמ לש םמא — ןהאק הרופצ

 194 דלפנזיר חספ ןב םהרבא ףלודא

 197 דלפנזיר הנהוי תרמ

 199 בולוגב דלפנזיר לש ותיב

 201 ןומיר יבצ ףסוי ׳ר ררושמה
 205 ןומיר יבצ ףסוי ררושמל אישנה סרפ תקנעה

 210 ויתויחאו וירוה — (יקסבינימ) יריאמ תחפשמ

 211 הקנלקשורבוד ןמלז ׳ר

 212 הקנלקשורבוד הכלמ תרמ

 213 ףלוו שריה סקאל ׳ר

 220 לשא עשוהי

 223 (ןומיר) טאנארג םינוב לאיחי

 224 קביש הבוט

 227 ץיבקדוצ קודצ יבצ

 236 גנילרפש הדוהי
 241 לגופ ןסינ

 244 גרבדלוג יכדרמ

 249 ןרהא יכדרמ םואבנזור
 251 סקונזור בקעי םהרבא תחפשמ

 251 ותיערו סקונזור םייח

 252 אווטרד בקעי

 252 אווטרד הנח

 255 ןומיר בקעי ררושמה
 261 ןהאק תיבל יקסבשרו הרופצ ׳בגה
 262 תירבה־תוצראמ םיחרואל םינפ תלבק

 262 תמאונ שרינטולפ הלכימ ׳בגה

 265 ןהאק לדנמ לש וינב
 272 ותחפשמו רעשטאק קחצי םייח ׳ר

 275 ל״ז יקסניט בקעי ׳ר
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 277 ל״ז יקסניט בקעי ׳ר תשא
 278 לירעצ ותשאו שטיווארעטלא ףסוי
 280 דלאוו־ןצוש תשרוחב ןי׳זבוד יריעצ
 284 תירבה־תוצראב םיאני׳זבוד םיריעצ תרובח
 291 ןי׳זבודב ״הרות דומלת״ רפסה־תיב
 294 ןי׳זבוד לש רעונה יריחבמ
 297 םינפ תלבקב םאונ ׳זראינטולפ ףסוי ןועמש
 299 הידליו יקסניט הדלוג
 301 ל״ז יקסבוקילקז רזעילא
 306 חספ ״רדס״ תעשב ותחפשמו ןמרב רב שריה ׳ר
 306 ׳ץיבוקלז לאירזע ׳ר לש וידליו ותשא
 309 םינפ תלבקב קרוי־וינמ יקציב׳ז ׳בגה
 311 דרול תחפשמ
 316 ודכנו ותשא ,אגימש בקעי קחצי
 316 יקסבוקילקאז םיחאה
 321 בונרא שריה — ״דיסח ןמלז״ לש ודכנ
 326 ןי׳זבודב הווקמה לעב — טרבנייש לארשי
 331 הקפיל יכדרמ
 333 םהידליו סקונזור קחציו הנח
 337 היעמש ונבו םורפ לאומש
 346 םיליהת רמוא דלפנטכיל ףסוי בקעי
 352 הנכו הרש ותבו ותשא ,דלפנטכיל ףסוי בקעי
 353 תדלומה רמשמ לע סקונזור קחצי
 355 הדמשה־הנחמ ריסא שובלב הלאצ והילא
 359 ינלופ לייח ידמב — הווטרד בקעי
 369 םישודקה רעיב ןי׳זבוד יאצוי יגיצנ
 384 ןהאק הקשור

 384 ןגארד הינה
 388 ותשאו אגימש שרעה השמ
 391 רנורג בייל בקעי ׳ר
 394 אצינגיל
 395 יקסבוקילקז 'םנוב
 398 םישודקה רעיב םיאני׳זבוד תצובק
 400 ותשאו ר׳צאק ׳ר לש םדובכל םינפ תלבק
 403 רדנסכלא הקבר
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 405 הקפיל המולב
 410 הקפיל קינעה
 417 שריה קישזעי
 422 הקפיל יכדרמו המולב לש םהידלי

 10 (תילגנא) דליפ .ל רטלוו
 12 (תילגנא) ׳זיר בייל
 14 (תילגנא) רגיצנד־לטסירק (הנייש) ינ׳ג

 28 (תילגנא) ב״הראב ״בוט־ישרוד״ יליעפ
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 ןברוחה לצב

 תיבב הלכאש ,הארונה האושה זאמ ופלח םינש תורשע שולשכ
 ,הפוריא תונידמב ךרבע־ופטש םיצאנה םיסגלקה .הפ לכב לארשי
 םיחצור ,םירעבו תורייעב םידוהיה תוליהק תא םילכמ םהשכ
 םירתונה תא םינעמו ,םינקזו םיריעצ ,םישנו םידלי םעז תמטשמב

 ...רעיש ירמסמ םייוניעב םייחב
 ץלחיהל ילבמ ,ויפכ ןויקינב ץחור ,דצה ןמ דמע רואנה םלועהו
 תדבוע אלא היה אל םעשפ לכש ,עשפמ םיפח םינוילמ לש םתלצהל
 ברקב תויחל ץלאנ ולזמ עורלש ,ןימוי קיתע םע ינב ,םידוהי םתויה

 .תורחא תומוא
 ,םידוהיל ,םהל ןיאש ,דימתמ רתוי ,ונל רווחתנ האושה תפוקתב
 לארשי־לכ״ש השוחתה .םה םמצע לע אלא ,םבהי ליטהל ימ לע
 האלמה התועמשמ תא הלביק ,ןייוע םלוע לומ ,"הזל הז םיברע
 לארשי תנידמ לש התמוקתב הלענ יוטיב ידיל האב איה ,רתויב
 ,תורחא תומוא לצא םלשמ ןיאש ,תובדנתההו תוריסמה ייוליגבו

 .םהירוזיפ לכב םידוהיה ברקב
 ונמיע םייחשכ ,םויאה ןברוחה לש וליצב םייח ונא רוד ימיכ
 .היתוארומ רכז םבילב םיאשונה ,האושה תטילפמ וניחא ונכותבו
 המכ יפ םהיתומוהת ןקימעה ,הברדא ,זאמ וגפ אל ןוגיהו באכה
 ףולח םע תכלוהו תרהבתמ האושה לש הדירחמה התועמשמ .המכו
 בושו היהש המ לכל ונתצרעה תככדזמו תקמעתמש לככ ,םינשה
 תורישעה ךא ,רמוחב ילוא תוינעה ,תוליהקה ןתוא לכל ...ונניא
 תילאידיאה תומדה תא ורציש ,םימכחהו םינדמלה "אבצ״ל ; חורב
 הנומאו הזל הז תעויסמ וליגש םע־יטושפ תובברל ;״יוליע״ לש

 .לארשי חצנב
 המקרש הליהק ,תובר ינמ תחא איה בולוג־ןי׳זבוד תליהק
 אל ךא ,הסנרפו םויק לע הקבאנש ,םירישע םיידוהי םייח תכסמ
 ,םהב שי הנממ ורתונש םיבורמה תונורכזה .ןוזחו תולעתה הרסח

 .וממחל ידכ ףא ךא ,בלה תא טובצל ידכ ,םנמא
 ישנא לש םהינב ,הליהקה תא עדי אל רשא רודהו ,רשפא
 םתבצחמ רוקמ תעדל זא וריכיו הז ןורכיז רפס וארקי ,בולוג־ןי׳זבוד
 רתוי האלמ תועמשמ זא אהתו ,םהיתומולחו םהייח ,םהירוה לש

 .םה םהייחל םג
 ךריעה
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 ל א

 אצמה ,םימורמב ןכוש ,םימחר אלמ

 ,הניכשה יפנכ לע הנוכנ החונמ

 רהוזכ ,םירוהטו םישודק תולעמב

 לש םהיתומשנל ,םיריהזמ עיקרה

 תושודקה תוליהקה ינב יפלא

 בולוג־ן׳זבוד

 ףטו םישנ ,םישנא

 ורבקנו וקנחנ ,ופרשנ ,וטחשנ ,וגרהנש

 םהיתרשמו רלטיה יניילת ידיב םייח

 .1944־1939 םינשב ,םמש חמי ,םיעשרה

 .םתחונמ אהת ןדע ןגב

 םייחה רורצב רורצי םימחרה לעב ןכל

 ,םהיתומשנ תא

 ,םתלחנ אוה ׳ה

 םבכשמ לע םולשב וחוניו

 !ןמא :רמאנו





 ,שטנ ימלא ׳םל־וע יונע ,ם3מע יקלח יהי
 ,הלילעו תוגה יעונצ ,רתסב םהייח ימקל

 ...תךאפת יבךמו םירב־ז יטעממ ׳םימלענ םימ^יח
 קילאיב .נ .ח
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 סקונזור הדוהי

 ץנבירד רהנ לעש ברלוגר וי׳זבוד

 ינשמ 'תונכוש ,וזל וז ויה תוכומס בולוגו ןי׳זבוד תורייעה
 .ול ברעממ ןי׳זבודו רהנל חרזממ בולוג ,ץנבירד רהנה לש וירבע
 לש וזב — ןי׳זבודו הינמרג לש הנוטלש םוחתב בולוג התיה רבעב
 רמשמשכ ,תורייעה יתש ןיב רשיק רהנה ינפ לע רצו רצק רשג .היסור
 אלש ןבומכו .ינשה רבעה ןמ — יסורו דחאה רבעה ןמ בצינ ינמרג

 .רשגה לש םינושה וירוזא ינשב ,םילדבנ סכמ־יתב ינש םג ורסח

 ,תורוחס תחרבה דעב עונמל תורמשמה לש םחוכב היה אל ,םרב

 םהשכ ,ינשל דחא רוזאמ ,יאשחב םכרד תושעל םיחירבמה ולכי ןכש
 תורייעה יתש ןיב רחסמה .םיכומנ וימימש ,רצה רהנה תא םיחלוצ
 םתסנרפ תא וב ואצמ הביבסהו ןי׳זבוד ידוהימ םיברו ןכ־לע גשגש

 .עפשב
 הירופ תיאלקח המדא התיה ןייזבוד לש היתוביבסב המדאה
 ,רתויב תויביטימירפ תוטישב ,התוא ודביעש ,םירצונה םיבשותהו

 ןיבמ םג ויה .דובכב ךא ,םנמא םוצמצב ,םמחל תא הנממ ואיצוה
 ,תורסנמב — םידוהי לש תשורח־יתבב ודבעש םירצונה םיבשותה

 .דועו חמק תונחטב

 לש הנוטלשב האצמנש ,בולוג הרייעה הארמב התיה הנוש
 וזשכ קר ןילופל הרבעוהו הנושארה םלועה תמחלמ ףוס דע הינמרג
 ךא ,התיה הנטק .םימואלה־רבח תטלחהל םאתהב ,התואמצעב התכז
 היתויונחו םיאנ היתב ,םיפצורמו םיבחר היתובוחר : אילפהל תחפוטמ
 םירהה .חפוטמו שידח — ולוכ הארמה .ןרדהב ןיעה תא תוכשומ
 ,יונ יצעו ירפ יצע םיעוטנ ,קרי םיסוכמ ויה הרייעה תא ופיקהש
 ינב ועדי ,םנמאו .םילייטמל החונמ םיעיצמ םתחתמש םילספסהשכ
 ומקוה םיבר ןולמ־יתב :םיסקמה יררהה עבטה תא לצנל םוקמה

 .ץיקה ישדחב טיק םוקמ ושמיש םהו םש

 יקלח לכל תובכר ואצי םוקמבש השידחה תבכרה תנחתמ
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 ,התוחתפתהל תועייסמ ןהשכ ,הלוכ ץראה םע הרייעה תא ורשיקו ןילופ

 תונח םג ןהיניב ,תולודגה תויונחהשכ ,הרייעב רחסמה חרפ ,םנמאו
 .םינוק תוקקוש ,תראופמ וב־לכ

 עבראו םירשע ךשמב הרייעל למשח הקפיס תדחוימ חוכ־תנחית
 ןהיניב ,תורחא תובר תורייעמ הבוטל הרייעה תא הלפהש המ ,תועש
 ושמישו בולוג תא ונייפא םיססותה םיינוריעה םייחה .ןי׳זבודמ םג

 .הילא הכישמ רוקמ

 םה ךא ,לודג םנמא היה אל הרייעב םידוהיה לש םרפסמ
 םהילא וררועש ,ויה םיבוט םידוהי .םתונתלעפבו םהיקוסיעב וטלב
 .םהידיב ןולמה־יתבו תויונחה ,תשורחה־יתב בור ויה ןכש ,דובכ תארי

 םיתבהו םיחנזומו םירצ היתובוחר :רתוי הלד התיה ןי׳זבוד
 לש החרזמב תורייעה ראשכ הרייע ,םהל רדה אלו ראות אל —
 יאנתב ,תושפנ תובורמ יתוחפשמ וררוגתה תונטק תורידב .הפוריא
 בולעה שומישה־תיב .םויכ תעדה לע םתולעהל השקש ,םידורי רויד
 ; תיבב הצחר־תרעק םמצעל ןיקתהל ולכי םידימאה קרו ,רצחב אצמנ

 .הוקמב קר שממ לש הציחרב קפתסהל וצלאנ םעה ינומה ראש

 רוסחמב םישנאה ויח םהבש ,הרייעב ינועה תונכשמ ויה םיבורמ
 וליפא .רתויב םייסיסבה םויקה יאנת יתא םירסח םהשכ ,ינועבו
 חפ וא ,ליימא הפוצמ תיבח :ידמל הבולע התיה םימה תקפסא
 ידי־לע םשל ואבוהש םימל רגאמ השמיש ,רצחב הדמעש ,ןוולוגמ
 לש היתורייעב תורכומהו תובולעה תויומדה הלא ,םימה־יבאוש

 .הפוריא חרזמ

 םינווגמ םיידוהי םייח וחתפתנו ומקרתנ הלא םיאנתב ףא ךא
 .הזה םויה םצע דע הארשה םהמ בואשל םיפיסומ ונאש ,םירישעו

 תוליהקל 'תודעהו ןורכיזה יפדב ,םיאבה םיפדב רפוסי ךכמ טעמ לע
 .התמצוע לכב םהילע הדרי יצאנה ביואה דיש ,בולוג־ןי׳זבוד

 הרייעה ןמ ורגיה םהמ םיבר ןכש ,ןי׳זבוד ידוהיל לזמה קחיש
 ־הנומשה האמה ןמ רבכ הליחתה וז הריגהש ,איה תמאה .ןמז דועבמ
 רחאמ ,1918 תנשב ,תיאמצעה ןילופ המק זאמ הכלהו הרבגו הרשע
 .הייוליג לכ לע תוימשיטנאל הירופ עקרק השמיש תיאמצעה ןילופש

 תוצראל םא ,רגיהו ןי׳זבוד תא ,לודגה ובורב ,בזע ריעצה רודה
 הלוע םיריעצה ןמ קלחשכ ,םלועב 'תורחא תוצראל םאו תירבה
 האושב ופסנש םהיחא לרוגמ םתוא הליצה וז החיגה .לארשי ץראל

 .הארונה
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 ןייטשנטכיל לאיחי ר״ד

 יתרייע ןי׳זבוד
 לש הנואסו הנואש תא עמשי אלש ידבב ורדחב י־יוהי רתתסמ
 רבוע וחור .ןמזבו םוקמב םיקחרמל טיבמ ,ויניע תא םצוע ,קרוי־וינ
 ןיאל םישדוחו תועובש ,תולילו םימי ,תועבגו םירה ,םימיו תורהנ

 .תורשעל םינש ,רפסמ
 סוניקואה תא רבוע ,החרזמ טטושמ יחור .םלוחה אוה ינא ,ןכ
 היסורפ ,תירסיקה הינמרג ,תפרצ :השביה לא עיגמ ,יטנלטאה
 סוקינרפוק סאלוקינ לש םריע) ןראהט ,שטשוגדיב־גרבמורב ,תיברעמה
 תבכרה תא בזוע ינאו טעמ דועו ,(ל״ז רשילק שריה יבצ ׳ר לשו
 ,רהה לע םש ,םינוטבטה יריבא תריט דירש י״ע רבוע ,בולוג תנחתב
 תיבה .ץנבירד רהנה דע אבו הנורחאה תיסורפה הרייעה לא דרוי
 ךא ,היסורפ ימוחתב ונדוע רשגה ,בולוג לש סכמה דרשמ אוה הפ
 תיבהו ,ינשה יאלוקינ לש ודבע רבכ אוה ,ןבלה רעשל רבעמ ,םש לייחה
 לש ןושארה תיבה ,יסורה הינופ לש סכמה דרשמ אוה ודי לע רשא

 .ןיזבוד לש תיסורה הפוקיתב ,יתכנוח ,יתלדוג הפ .ילש ןיזבוד
 ימ .הזה םוקמב יל רתונ אל שיא — י הפ יל ימו הפ יל המ
 תיב תא ,םתחונמב םירבקה תא וליפא וריאשה וניאנוש םא עדו•
 תא ,רוגו רדנסכלא לש "םילביטש״ה ,שרדמה תיב תא ,ונלש תסנכה
 ןיפירל ךרדב םש ?יתדמל םהב ,ל״ז ןסינ ׳רו לריב ׳ר לש "םירדחה"

 יונממ רכז רתונ םאה .ףסוי אבא ׳ר לש ס״היב דמע
 תולודג םירעב ,יתרבע םיבר תולובג .זא ינמ רבע םינש לבוי
 לא ,הינעה ןי׳זבוד לא בש יביל ךא ,יתבשי תונוש תוצראב ,יתרקיב
 ״? ונעדי ימ ,אוה שונאו לוכמ בלה בוקע״ :םיעוערה היתבו היתוציב
 יבס תיבב יתלדוג *.ןי׳זבודל ינליטה לרוגה .יכונא לבוק ןב
 הפואה עכ׳ליטע — ליטע יתבסו (דימשדלאג) ףרוצה ןרהא לארשי ׳ר
 תשוחנ וליפא ,בהז אלו ףסכ היה אל הזה ףרוצל .(ןירקעב־חקל)
 אצמנ םוצמצב ,וזלה םידגמה תפואל רשאו .עפשב ול התיה אל
 ומכ םיבוט םישעמו הרות ואצי הזה ינעה תיבה ןמ ךא .התיבב םחל
 בוקע הכ ונניא יבילו ,ול ומה יעמ .םירישעהו םילודגה םיתבה דחאמ
 הנייהת .קסני׳זבוד יתרייע לאו הזה עונצה תיבה לא יתוא ובישהב
 ,ןהיללחלו ונתרייעו ונתחפשמ יתמל ןורכיז ינבא ולאה תורושה

 ונמלחבו — לבוקו קבלצולו ןי׳זבודב םש יא ,ורבקנ אלו ורבקנש

 .קסני׳זבודו להאווק :תורייעה יתש תומש ויה ונידוהי יפב
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 .וניללחל המקוה אלש הבצמל ךבדנ הלא יתונורכז ויהי ; הרוראה
 ן ונישודקל הבצמ תמקהב רוזעל ינא יואר םאה :לאושו יב דעור יבילו
 ןילופב הליג תונב תורייעה רתי לע ונלש קסני׳זבוד התלע םאה
 איה .המוקמב הניא המצעלשכ הלאשה םלוא .ינקפוסמ ?אטילבו
 אוה ,ידוד הז :דואמ הטושפ איה הבושתה ?דודמ ךדוד המ :ןיעמ
 רפסא הילע .ןיפוליחל הנתינ הניא איהו ,ילש הרייעה איה ,ילש דודה

 .ינורכז ינעטי אלש הוקתו הליפת ךותמ
 םירגהמה ואב םאה .לפרעב הטולע ןילופב ׳תודהיה תישאר
 היסורמ וא ,ברעמה ןמ השביה וא םיה ךרדב םירחוסכ םינושארה
 אוה יאדו .קפסב לטומ הז לכ ?םורדב םירקו ץנזיב ךרד וא ,חרזמב׳
 .בלצה יעסמ תובקעב זנכשאמ וסנ רשאכ ,םיטילפ רותב ואב םינומהבש

 ורזע םה .תוחותפ תועורזב ץראה ימעו םיכיסנה י״ע ולבקתנ םה
 התיה אקסלופ תנידמ .תודחוימ תויוכז ולביקו ץראה תא חתפל
 ,הדנגוא ןיעמ אלא ,היתיווא יכ בשא הפ :ו״ח ,אל) ״!ויל־הפ״ל םהל

 םשפנב ומידו ונשי ,ונל םידוהי .(םינש ףלאכ הכראש ,הליל טלקמ
 יקצינלמח אבש דע — חטבל םייחו רתוי וא תוחפ םתיבב םהש

 .םדימשהו — רלטיה ,םריעהו

 ,ץראה ןמ קלחכ םמצע תא םישח םה םינשב תואמ ךשמב

 םינברה ילודג ןיב .ודיעי תומשהו
 תא םיאצומ ונא ,ןילופב םינושארה
 ףוסמ אצי ומש רשא" ,קלופ בקעי ׳ר
 "קלופ" םשה) ".ופוס דעו םלועה

 היהנו ,תידוהיה הרייעב ץופנ היה
 ,הינמרג ידוהי יפב געלל כ״חא

 ־שאל םינלופ םידוהי "ובש" רשאכ
 תומשב ושמתשה םידוהי .(זננכ
 "ורייג־ודהיי" םה לבא ,םיינלופ

 אכרכ״ל התיה בוקרקש דע ,םתוא
 ־ב ,השרוול אוואשראוו ,״הב אלוכד
 ןלהאווקל לבוק ,קסירבל שטשעשזר
 םוקמה םש) קסנייזבודל ןי׳זבודו
 — החפשמ םשל כ״חא בחרתנ

 בוד ןיב ונקליח קלח ; (יקסני׳זבוד

 ההצרה ,ימלש ■ו ה׳"?1" ■ל״'יי ־ אלסי" '">׳ י"
 לודגה ג״כהיב שמש
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 וליפא וניתובא ושע ןכא .ץנבירד נ״ע ונלש קסני׳זבודו ןירבוד וניפב

 .םהלשב םישועב ןילופ ירע תומשב
 תמאה לע הדומה" תא ידוהיה חבשמו ללהמ םויו םוי לכב
 אופיא ונילע ;תירוטסיה תועטמ עונמל ידכב ".ובבלב תמא רבודו
 ׳תילותק התיה הנידמה .הדוהי התיה אל ןילופ :ףיסוהל ףכית
 בוטה הרקמב ,תולודגה םירעה .תימשיטנא ,ללכ־ךרדב — הלשממה
 .תידוהי התיה הרייעה םלוא .תוינלופ ,ללכ־ךרדבו ,תוברועמ ויה ,רתויב

 לכב ,זירכה דחוימ ןוגינבו ,ריעה תובוחרב שמשה רבע ,ונלש ןי׳זבודב
 ט—כ—י—ל) "!רנה תא וקילדה,, :המחה תעיקש ינפל ,תבש ברע

 ןיתעמש תבשה תשודק לע וזכ תיבמופ הזרכה ,(ן_ע_ש—נ—ע—ב
 זירכמ הבש ,הפיח י״ע ,לאומש תירקב : דחא םוקמב קר תפסונ םעפ
 ורכזייו .תורנה תקלדה לע ינש ףוצפצו הדובעה תקספה לע דחא ףוצפצ
 דרחו ארי לכל םה םג םיעידומה םילשוריב םיסובוטואה םג הבוטל

 .הקלדהה לש קיודמה ןמזה לע
 לבא ,לארשי תנידמב םיארונה םימיה תא גוחל יתיכז םרט
 "שמש" ותוא קפד ,ליל דועב .ןי׳זבודב תוחילסה ימי תא ינא רכוז

 םידוהיו "!ארובה תדובעל ומוק" :םהיתונולחבו וניתב תותלדב
 .םתוא ריעמ רחשה אלו ,רחשה תא םיריעמ םה .םישועו םיעבתנ

 תא םיבזוע ,הכשחב םיששגמ םירחאו ,םהידיב רשא םיסנפב הלא
 דחא לא וא ,שרדמה תיב לא ,תסנכה יתיב לא םירהונו םהיתב
 לא" !תוחילס !ןידה ימי !םיארונה םימיה !לולא :״םילביטש״ה
 ועקבש תולוק — ״!ונבזעת לא ונחוכ תולככ ,הנקז תעל ונכילשת

 !םיקחש

 אצי אל ןייזבוד לש ברה .הלילב ידיחי אצי לא םכח דימלת
 ונטבה שדוק תדרחב .תבשה םויב אלש יאדובו ,םויב וליפא ידיחי
 ונבר השמ ןיעמ .תסנכה 'תיבל וכרדב שמשה ותוא הווילשכ ,וירחא
 ןיידה היה אתמד ברה ןמ ץרענ תוחפ אל .דעומ להואל סנכנה
 םכח־דימלתל יוארכ ותוא ודביכ ריעה יבשות לכ .ץרעה עכ׳ביל ׳ר
 אלש היה רהזנ — תורשכה לע חיגשמה — ״ןמאנה״ .לודג םימש אריו
 תונקל ךרצוהשכ וליפא היוג ינפב אל רקיעבו ,השיא םוש ינפב טיבהל
 התושעל תודמלמה תא ו״ח לליח אל לירב ׳ר .קושב םיציב הדימ
 הבהא 'הואלמ םיניעבו ,בגה םוקעו היה המוק הבג .הב רופחל םודרק
 םירשע האמ ירחאש ,דחא רכשל הוקמ ינא" :רמאו ונילא טיבה ךורו
 ונממ הנוש ."לירב ׳ר לצא יתדמל הזה ףדה תא" ״:ודיעת ילש הנש
 .תירבעב ,קודקדב וינייעמ לכ ,שגדה תא שיגדה אוה .ןסינ ׳ר היה
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 לודגה ג״כהיב
 ןי׳זבודב גי׳כהיב לש וילתכ תאו ותרקת תא וטשיק ,םינמוא ידי ישיעמ ,םירויצ
 .תינועבצ הקיאזומ — .דתיה ותפצר .ויתונולח תא וראפ םיינוגסס םי׳זארטיוו

 םשב ול אורקל יואר — ףסוי אבא .תונויצל ספתנש וירחא ונניר
 — רמולכ ןובשחו ״בותכו אורק״ ונתוא דמלמ היה — ףסוי אבא ׳ר
 םוי אל לש העשב דומלל היה רשפאש המכ דע — םייללכ םידומיל
 ,תינלופ תחא *."תולוקש" יתש דוע ןי׳זבודב ויה השעמל .הליל אלו

 .ףסוי אבא ׳ר לש וזמ רתוי "תינרדומ" ,תידוהי הינשו ,םייוגה ליבשב
 ירב .ןיפיר בוחרבש ונלש רפסה־תיבב תינלופ ודמיל םא רכוז ינא ןיא
 יל המ י םיקאלופה לש םתפש יל המל יכו ;יתדמל אל ינאש יל
 תאז תמועל ינא רכוז !!תירבע בתוכו ,שידיא רבדמ ידוהי יתינלופלו
 לש תימשרה הפשה ,תיסור ונתוא דמלל לדתשה ףסוי אבא ׳רש
 יתיצר אל הינופ לש ותפש תא םג ינא לבא ,לדתשה הרומה .הנידמה
 לש םיראותה לכ לע ורזחו ונש םידימלתה רתיש ןמזב וב .דומלל
 בושח םוקמ שפת הזה "דומילה" — ותשא הנבורודואיפו יאלוקינ
 יתראשנ אליממו ,םיירבע םירפסב ינא יתפדפד — ״המרגורפ״ב דאמ
 תועידיה תא .דחי םג תיסורבו תינלופב רומג ץראה םע םויה דע
 וליפאו ,ןי׳זבוד ימוחתל ץוחמ יתשכר םייללכ םידומילב תוטעמה
 היה רשפאש הירפס םג ןי׳זבודב התיה .היסורו ןילופ תולובגל ץוחמ
 תירבעב ,םירפס רכומ ילדנמו םכילע םולש לש םהירפס הב לבקל

 .םיעונצ רבח־ימד תרומת ,שידיאבו

 םידוהיש הדבועה םג הדיעה ונלש ןי׳זבוד לש ידוהיה הנויבצ לע
 "םירכונ״ה .ובמרזל תודשה די־לע ,הל הצוחמ ורג םייוג ,ריעה ךותב ורג

 •"םירדח״ל דוגנב ,רפס־יתב *
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 אל ואיבהש האמחה .ר םויבו ׳ג םויב ,קושה ימיל םירפכה ןמ ואב
 האבש ינפל .לודג הלע לע אלא ,חרק לע אלו ררקמב אל הרמתשנ

 םידוהי ונק תבש ברעב .ןיאצחל הסמנ וננחלוש לע התלעו ונתיב לא
 ׳ר לא התוא איבהל ורהימו םירכונה ידימ היח תלוגנרת תוידוהיו
 תא ולעהו ידוהיה חולה תא םייוגה ועדי עודיו .הטיחשל טחושה בקעי
 םינבלה םילוגנרתה לש םהיריחמ ולע רקיעב ,וניגח ינפל םהיריחמ
 ,אושנמ הלעמל םיגדה ריחמ הלע רשאכ ."תורפכ״ל םידוהי וניכהש

 וכיח אלו ,גחה ןחלוש לע םיגד ללכ תולעהל אל וניתומיא ומכחתה
 ׳ךימשה״ל רשאמ םיגדו רשב ילב תבש היהתש בטומש זירכי ד״היבש דע

 ! הכלהכ םרח ,יוגה תא

 ,ןרהא לארשי ׳ר ,ילש אבסה איצוה םייעובשה קושה ימי םתואב
 םיאנבה ז הצוחה האיצוה ךיאו י ותונח התיה המ .הצוחה ותונח תא
 ותונח יתא םיקה יבס .םינש ,םישדוח ךשמב תויח םונוב-ועמי לש
 ¬סה תביתו עצמאב ףדמו ןאכמ אסיכו ןאכמ אסיכ :תודחא תוקדב

 ילילג :הרוחסה הילע םיעיצמ .תונח םכל ירהו — הילע תבשל הרוח
 םילכו םהינימל םייפקשמ ,תוחפטמ ,םיטחמ תורורצ ,רוחשו ןבל טוח
 םייוג ללכ־ךרדב ,םינוקהו .םינוקל םיכחמו םיבשוי ;םינוש םילכמ
 קר אלו ,הליגר תונחל וסנכנ "םיבשותה" םידוהיה .ץוחה ןמ ויה
 ורהימ תע ,םיתשל הנומש ןיב ,ק״שעו ׳ג םוי לש תיערא ׳תונחל
 תונלבסב יבס ול בשי הככו .ןי׳זבודל ץוחמ םתיבל בושל םירכונה
 לבור ,לבור התיבה איבה רבד לש ופוסבו ,תוחוקלל הכיחו תיתפומ
 .םיבוהז השולש וא םינש ,ליגר םויב ,חיורהו ,םינש וליפא וא יצחו

 לע םייניע עבשב חיגשהל היה ץוחנו םינוקה וברשכ ,"דירי" ימיב
 "חוכשלו" תונקל הליחת הנווכ ךותמ ואבש ,םיפסונה תוחוקלה

 יתויהל היה לולע חוורהו ,הרימשב החפשמה ינב רתי ורזע ,םלשל
 .ףסונ לבור

 תועבט — ל היה ףרוצ אלה ,ותונחל ל״ז יבס ךרצוה המלו
 וא תרשרש ורבשנשכ .ןתוא ןקית אלא ,רכמ אלו הנק אל בהזו ףסכ
 תויאני׳זבודהו םיאני׳זבודה םלוא .וילא םתוא םיאיבמ ויה ,םיליגע
 ; םהיליגעו םהיתורשרש ,םהיתועבט תא רובשל ורהימ אלו ויה םיריהז
 .תוקוחר םיתיעל קר ומקיע הלדבהלו שודיקל תוסוכה יתא וליפא

 תא אלמל לודג ךרוצ היהו תיבב היוצמ התיה אל ,ןכ םא ,הכרבה
 טעומב קפתסמ .ותונחל יבס ךרצוה ומצע יכרוצל אל םצעב .רסחה
 םלשל ותוא קוחדי תיבה־לעבש הכיח אל וימימ .וייח לכ היה
 .הלודג תונקיידב םליש םידמלמל םג .ורכש ול ןתנ ומויב ;הריד רכש
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 רשב תנתמ ידיל אל ונכירצת לא אנו" :ןנחתה ןוזמה תכרבב קר אל
 .ותומלו — וייחל רנ התיה תאזה הליפתה ״!םתאוולה ידיל אלו ,םדו

 ־הרבח םולשתו ןיכירכת ןינקל ורבטצנש דע תוטורפל תוטורפ םש אוה
 .הנש םירשעו האמ ירחא םג ...ונכירצת לא אנו .אוה ופסכמ אשידק

 םינמאנה הכאלמ ילעבו םיריעזה םירחוסה דחא היה יבס
 ¬יניב םילודגה .הרייעה לש תילאיצוסהו תילכלכה התומד תא ועבקש

 םירחא ;הרוחס איבהל השרוולו ׳זדולל וא קבלצולוול ועסנ םה
 םימיל "ןעסיירפ״ל ועסנ וא ,בולוגב ורחסו ודבעו רשגה תא ורבע
 היה וננכש דורבטרה יכדרמ ׳רל .שדוק־ילכו םינזח רותב םיארונה
 .ידיחיה םש היה אוהש יל הארנ .בולוגב תוירגיסל "תשורח־תיב"
 שבח ינשה רבעבו "ידוהי עבוכ" שובחל גהנ ץנבירדה לש הזה רבעב
 ־תיבמ ןורחאה תאצל היה גהונ תבשב .םייברעמה לש השק תעבגמ
 עכ׳ביל ׳ר םע- תיעדמ־׳תיטילופ־תיתודידי הכורא החיש ירחא ,שרדמה

 .ןיידה
 רשא תוציבה תורמל .היה הלגע לעב ,דיסח ןמלז ׳ר ,ינשה וננכש
 .םצפח זוחמל םולשב ויעסונ תא איבה קבלצולו־אנפיל־לוקיקל ךרדב

 רובעל אלש ,םליכאה ,טאל םתוא להינ ,"ויריבא" ופייעתה רשאכ
 :םיעסונה ןיב חורה ירצק תא םחינו םייחה ילעב רעצ רוסיא לע ו״ח

 רשאכ .(איימד העיסנכ ליכאהל) "ןערהא׳פעג ךיוא טזיא טעשאפעג"
 ¬טוהש הדובעה םדבל אלמל םיסוסל היה השקו ,רהב תולעל ונכרצוה

 ולדג רשאכ ,ףרוחבו ויתסב .םיסוסל לקוהו םיעסונה ודרי ,םהילע הל
 .בחרמל האציש דע הלגעה תא ונפחד ,ונינתומ תא ונרגח ,תוציבה

 עוסנל בריס ןמלז ׳ר לבא ,רקובב תאצל וננוכתה םיזיזפ םיעסונ
 ,הלגעה האלמתנו םישדח םיעסונ ופסונש דע וניכיח ;״הקיר הלגעב״

 תמאבו ."עסינו טעמ דוע ,טעמ דוע" :ונתוא םחינו דמע םיתניבו
 רשאמ רתוי 1 םערתה אל שיא :יל ונימאהו ,םולשב ונעגהו ונעסנ
 ,ישילשה וננכש ,עכ׳בקעי .דיסחו דידי היה ,הלגע לעב ןמלז ׳ר היה

 בוטו וירשא ,היה לבס :ומכש עיגימו ויפכ עיגימ הנהנ ,היה ןטנטק
 .םיילפכ וב םירושק ונייה כ״ע — ותיבמ הרס אל הלחמה !אל ז ול

 םיינע וליפאו ,םיינע םבורו םידימא ויה םטועימש ,ןילופ ידוהי
 ןוטלשה ןמ לחה — תפומל ךוניחו תד ,דסח תודסומ ומיקה ,םידורמ
 םינוגריאל דעו "תוצראה עברא דעו" ימיב ,יתלשממ טעמכ ,יאמצעה
 תא םג ודקפ תולחמ .ונימיב ןברוחה רוד לש םיימואלהו םייתליהקה
 ידכמ ידמ הינעו הנטק התיה הרייעה .םללכב ןי׳זבודו ,ןילופ ידוהי
 היה ונילא רתויב בורקה םילוחה־תיב .ולכלכלו םילוח תיב םיקהל
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 ,"דמלמ״ה סונאמ לש ונב ,גרבסדנל
 .האושב ותחפשמ םע דחי הפסינש

 ןיבהש רפס) קאסור רמ ,ונלש "רעשדלעפה" לא ונפ ונילוח .קבלצלווב
 םייניצר םירקמב .ימוקמה אפורה לא םתוא ריבעה אוה .(האופרב םג
 הרייעב םלוא .ןילרבלו הנזופל וא ,גרבסגינקל ,ןראהטל :ל״וחל ועסנ

 לש םהיתבל ,םירזוע ,םיבדנתמ "םילוח רוקיב תרבח" החלש המצע
 וניתותלד לע הקדצ יאבג ורבע ישיש םוי לכב .םהיתוחפשמלו םילוחה

 ,קדצה תניל ,הלכ תסנכה ,םיחרוא תסנכה ,םילוח רוקיב יכרוצל

 ¬תונו םיעבתנ בקעיו קחצי םהרבא ידכנו .הרות דומלתו דסח תולימג

 ,םיפרשנה — םהינימל םיכרצנה .םיינעהו םיינוניבה ,םירישעה : םינ

 ואצמ םלוכ — םתס םידדונ ,ןקרפל ועיגה םהיתונבש םירוה ,םידוריה
 ובש אל שרדמה תיבו תסנכה תיב יאבג .םיחותפ תובילו תורזוע םיידי

 .חרוא לכל ל״שא ואצמש דע התיבה
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 — םיינרדומה הקדצה ׳תודסומ לש םישעמהו םישועה וכרובי

 םלוא .תולודג םילעופ םה !םהיתוריכזמו םהיריכזמ ,םהיאישנ ,םה
 "ונוממב הקדצ" לש וקלח תא םילידגמ םויה ונחנאש ריכזהל יאדכ

 שפנה לש םמוקמ םיספות חומהו ק׳צה ".ופוגב הקדצ" לש ןובשח לע
 ונא ןיא .תלוזה לש ותחמשבו ורעצב תישיאה תופתתשהה לש ,בלהו
 םש יא הרייעב םדוקה בצמה לא רוזחל םילוכי ונא ןיאו ,םויה םיצור
 ליצהל לדתשנ .הב התרשש השודקה תא ריכהל ונילע םלוא ,ןילופב
 "!ופוגב הקדצ" יהמ ונידכנו ונידלי וארי !רשפאש המ לכ הנממ

 ¬וגאדל ,ורבחל שיא לש השיג וניתובא ישעממו ונישעממ ודמליו וארי

 ".רגה שפנ תא םתעדי םתא יכ" :ושפנל ,ויתוחמשל ,וית

 ליטע ילש אתבסה תרוצב רועו םידיג ,רשב השבל וזכ הקדצ
 המוק תנטק .עפ׳ליטע םשב ןי׳זבודב העודי התיהש ומכ וא ,ה״ע
 הפוגב השלח ,שפנב הרישעו התיה ףסכב הינע ,החורב הלודגו התיה
 לש בל ,רשב בל :הזמ רתוי .הל היה ״בהז בל״ ,הישעמב הרוביגו

 .ךאלמ לש ,תקדצ

 סנרפתהש הרומל האושנ התיה ,הרוכבה ,אניירב הרש :הידלי
 םילענה רפות ,ףלאוו םג .קבלצולווב םייטרפ םירועיש ןתמ י״ע קחודב
 .םירוראה ידיב ותרכנו ופסנ וינב לכ .םש רג — רעפעטשנעשאמאק —

 זא איהו ,ותב תא ותומ ינפל רסמ ,רוג ידיסחמ ,לאיחי ונבש םירמוא
 דסח" .היסנכל — הליצה היוגה .תוממ הליצהל הירכונל ,הנטק הדלי
 אטני רתסא "!תירצונ הבהא" !תידוהי הידגרט "!יתאטח םימואל
 יכדרמ ׳רל האשינ .החפשמה ינב לכמ רתוי תיאני׳זבוד התיה הריעצה
 קומע םיתורח ומיאו ויבא תונידעו ותונידע .קבלצולווב יקסלבוק דוד

 .םי תבב היחה ,הלצינ תחא תב קר ,יבילב קומע

 ודואמבו ובורו ושארב ;הרקימב ,רחוס היה ,םייח בקעי ,ידוד
 יקסלבוק ברהו שרוכט רדנס ׳ר לש םדידי ,םכח דימלת היה
 ־לתו קרוי־וינ ,ןפרוטנאב כ״חאו אנפילמ דארב ברה לש ;קבלצולווב
 ברה ,קחצי ׳ר ןבהו ,זירפב לאוי ׳ר באה — גוצרה םינברה לש ;ביבא
 םינפל ןהיכ אוה — ןמטחוש יכדרמ ברה םע דחיב .לארשיל ישארה
 — קרוי־וינב וימי ףוסבו ,זירפב כ״חאו ,הינמורב רשא אקורוסב

 םינברה דעו" לש ריכזמ רותב ,תפרצב 'תיתדה תונויצל זכרמ םיקה
 השע — ןייטשניבור לאומש ברה דמע םשארב — ״תפרצב םידרחה
 ובתכמב .האושהו המחלמה יבקעב וראשנש תונוגע תבוטל תולודג
 הפ יתרשממ רטפתהל יתעדב יתרמג" :בתכ (ד״ישת ,ירשת ׳ו) ,ילא
 יננחי רשא ייח ינש רתי םש תולבל ,לארשי ץראל תולעלו בר רותב
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 ילואו ...אמלעד תוירחא ילע לבקל יתיצר אלו יתרעטצנ ימי לכ .׳ה
 רחא ,הער תונשב יתרקחו יתשרדו יתישע הברהו הברה יכ יל יתית
 היה רשא לכו ,תוללמואהל החוורו תודפ איצמהל ,ארונה ןברוחה

 ".ונידי לע ועשונ ה״ב תואמל יכ המדאו ה״בו ,הזב יתישע יחוכב

 .םילשוריב תוחונמה רהב דובכ ותחונמ

 יל הארנ .םינוש הרות תומוקמל הלג ,םנורג ׳ר ,ל״צז אבא
 ןבומב ,דיסח .וימי לכ היה דיסחו וינע .אנפילו אנטוק ,׳זדולב דמלש
 עוסנל — רדנסכלאל ךלה ותורחבב ,ותישארב היה ,הלימה לש ליגרה
 ןמ קחרתה ןמזה תצורמב ?ןלנמ ףסכ :דואמ טושפ םעטמ ,לוכי אל
 רכמתה ושפנ רהוט לכב .וישעמב דיסח ראשנ לבא ,'תימשרה תודיסחה
 :רמוא יתייה ,ושפנ תנוכת תא ץרמנ רוציקב ןייצל םא .ינויצה ןויערל

 ¬קדמ ;ודיעי םירדהנה ויבתכמ הז לע :הביתכב קדקדמ ,היה קדקדמ

 םירוזחמה ,םירודיסה : סולקנואו הליפתה ןושלב רקיעב ,ןושלב קד
 ונתוא דמיל אוה .תוראהו תורעה םיאלמ וירחא ריאשהש םישמוחהו
 ךרטצנ םא וליפא ,הב קמעתהל אלא ,הליפתב רהמלו ףוטחל אלש
 םימעפ המכו המכו .םיארונה םימיב רקיעב ,ןהמ ולא יא לע גלדל
 לע תוליפתב םסירכ םיאלממה דגנ ויתוברמ עמשש הלימה לע רזח
 ¬בו תווצמב קדקדמ ...םירמוא םהו ,סיפדה סיפדמה :הנווכה ןובשח

 תא רכזו רמש הנושארו שארב .הרעשה טוחכ היה םיבוט םישעמ
 תחא ףא ,הרעשל רשאו .היקודקדו היפיעס לכל םאו בא דוביכ תווצמ
 ,הינמרגב :הפוריא ברעמב יח וימי בורש תורמל ונקזמ ריסה אל ןהמ

 ונלימב ב״ושכ ןהיכ הנש םירשעכ .הילטיאו הירטסוא תפרצ ,היגלב
 .עכ׳לטע ,ומיאכ — היה רסומב קדקדמ .תפומל תורשכ םש דימעהו

 רושימבו םולשב ,ויתפשב אצמנ אל הלוועו ,והיפב התיה תמא תרות"
 ."ןוועמ בישה םיברו ייתא ךלה

 ויתונש תא יח םש .לארשי ץראל הלע הילטיא־אמור תולגמ
 תוערואמה ןמזב .לארשי תמוקתב תוארל הכז אל אוה .תונורחאה
 — םינש שמחו םיעבשמ הלעמל זא אוהו — הנידמה םוקל ומדקש

 ״! םחליהל אצאו הבור יל ונת : ביבא לת תוצוחב ארוק ותוא ועמש
 ,אמינ אולמכ ורבחב עגנ אל וייח ימי לכ ךשמבש ,הזה םולשה שיא

 ביואב וליפא ;ול ןתינ אל הבור .וצראו ומע דעב םחליהל היה ןכומ
 רבקנ ,םינורחאה דחא רותבו ,םולשב רטפנ ,םולשה שיא .עגנ אל

 .ז״שת זומתב ׳ח ,םיתיזה רהב
 בסה תיבב המ ןמז דוע יתראשנ ל״וחל דונל אבא חרכוה רשאכ
 לבא ,םהילע דואמ השק ההיז, םשפנ בוהא םנבמ הדירפה .אתבסהו
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 ילכלכה ןבומב — וירוה תביש תא לכליכ אוה .םהיפמ האצי אל החנא
 לכ לבא .ותלוכי יפכמ רתוי הברהו ,ותלוכי יפכ — דחי םג ינחורהו
 .תיבב תוינע הררש ,םתסנרפו ותסנרפ יד ומצעב אוה חיורה אלש דוע

 הניש רדח ,הדובע רדח ,לכוא רדח אוהו) רדחב תוטימה יתשל ףסונ
 םויב ? והמ הנישה לספס .״הנישה לספס״ חבטמב דמע (םיחרוא רדחו
 רשא "שקה קש" לע ,הכימש ומש ,הסכמה וריסה הלילב ,וילע ובשי
 ןכות תא .הדובעבו הרותב םילמע תנש ,המיענו הקותמ הניש ונשיו ,וב
 חספל םירופ ןיב ופילחה ,ןמזה ךשמב השקתנש ,שקה רמולכ ,קשה
 שקה תא ופילחה םא רכוז ינא ןיא .אבו שמשממה שודקה גחה דובכל
 ולביק ,תיבה לא םיחרוא וא ,חרוא ןמדזנ רשאכ .רושעל הסכ ןיב םג

 .הפצרה לע "ועיצה" תיבה ינבלו תוטימה וא הטימה תא םה

 היתולח םעט .ליטע אתבסה התיה תניוצמ הפואו הבוט תלשבמ
 וידי תא לטונ וניאו וסירכ אלממ וניא בוט ידוהי .יכיחמ גפ אל דוע
 ונחנא ונלביק בערנ אלש ידכב .םיגחה יברעבו תותבש יברעב החוראל
 המשנה ונב הסנכנו — תרפרפ וזיא םע גד קרמ תצק םימעפל םידליה

 .שודיקה ינפל רפסמ 'תועש רבכ הרתיה

 הל וארק .ןי׳זבוד לכב אצי אתבסה לש הלושיבו התייפא עמש
 .חספה ינפל הריכמל תויגועו הגוע התפא .הלימ־תירבו הנותח ךורעל

 וא הנטק הלח הנממ הניכה ,הסירעה הצקב הסיע תצק הראשנ םא
 ¬ודגה דחאכ" תבש דובכל םהלשמ הלחב ואגתהש ,היטועפ דעב היגוע

 התפאנ וילעש ריינה תא קקלל ונל היה יד ,םולכ ראשנ אל םאו ,"םיל
 ,"תידוהי הלימ" ךרוצל אלא ,םעפ ףא הלוק תא ההיבגה אל איה .הגועה

 .הליפתה ינפל םולכ םועטל אלש התיה הריהז .ללפתהל — רמולכ

 תרזעב .הרתי הנווכלו הליפתל ותבהא תא אבא שרי הנממש ינבשוח
 דעב תוניחתהו "הניארו הניאצ״ה ךותמ "תדגמה" איה התיה םישנה
 ,טושפ וא ,ןהל תוריהנ הכ ויה אל תונטקה תויתואהש ,תוינקדצ םישנ

 .הישעמ תשודקמו הינפ רהוזמ ,הישוריפ ןפואמ ,התאירק ןחמ ונהנ

 ¬ישוה ,הינעה ,איהו ,הל םיעודי ויה םוי־השקו הלוח לכו ינע לכ

 תנצנצו ,ףוע תכיתח תאזלו קרמ טעמ האיבה הזל : הרזע םהל הט
 ימ ל2^ העדי ,הדי הרצק רשאכו .הילוח דעב הניכה האלמ תחקרמ

 .היכרצנ ליבשב הרזעל תונפל

 ,"תובא רבקל" ואב םידוהי .םישדוחה שאר הל היה לולא שדוח

 םימיב .ינעל רישע ןיב ןיחבמ וניא תוומה ךאלמ .םיינעו םירישע םידוהי
 שממ איה הזה שדוחב .הקדצו הליפת ,הבושתל ידוהי ררועתמ הלאה
 התיה םאה .םייחה ליבשב תואופרו לכוא לבקל ידכב ,םיתמה ןיב הרג
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 ינא רכוז י הפסאש ףסכה יתא החינה הבש תדחוימ הספוק וזיא הל
 ¬סבו רשקה תרתהב ונתוא הפתיש איה .התחפטמבש רשקה תא קר

 .ליגרכ רשאמ רתוי הברה םעפה — התיבל האיבהש רשועה תריפ

 אתבסה :ימלוע — םלועה לשו ,ןי׳זבוד לש תילגרמה התיה תאזכ
 .םיאני׳זבודה יפב ,הפואה עכ׳ליטע ,ה״ע ליטע

 ־ולוול הלגלגתנ ,יבס תומ ירחא ,רשאכ הישעמבו הב ריכה ימ
 הרבק לע ןמיס הזיא היה םאה י אטני רתסא התב תיב לא ,קבלצ

 ? התקדצ תא ריכזהל

 תורבקה יתבל ,תונושה תומואה ינבמ ,םיעשרה ושע המ עדוי ימו
 ¬ודקה תומוקמה רתי לרוג המ ז ונלש להאווקבו קבלצולווב ,ןי׳זבודב

 ¬או רפס־יתב םגו ,םהינימל "םילביטש" ,שרדמ־יתב ,תסנכ־יתב : םיש

 !ןברוחה לודג המ ?םינושה םיידוהיה תופסאה־ימלואו םע־יתב וליפ

 ? ותוא הכבי והימרי הזיא
 ,ןי׳זבודב תורבקה יתיבל ביבסמ השדחה רדגה תא האור ינדוע
 הב היה ץורפהש ,ץע לש תמדוקה רדגה םוקמב ,תונבל םינבא ןינב
 ¬בבו םנאצב םירבקה תא םיערה םיעורה ולליחו ,דמועה לע הבורמ

 םאה .בורקה תסנכה תיבל ונתכלב התוארל היה רשפא לקנב .םרק
 ?םמצע םירבקה תא םישרוחה ושרח אל םא עדוי ימ ?תדמוע הנדוע

 (!ש״מי ,םישרוחה ושרח תמאבש הנורחאל יל עדונ ,ןכא)

 ,ותימה וניתוחפשמ תא ,וסש וניתוליהק תאו וסרה וניתב תא

 ־לד םילשורי .ובירחה הטמלד םילשורי תא .ולחה םיבוטבו םילודגב
 םיפלאו תואמו ונלש קסני׳זבוד ןורכז :ונל ראשיתו הראשנ הלעמ
 םיקנעו םתוטשפב םילודגה ונידיסח ןורכז ,תורחא תוקסני׳זבוד

 .םתקדצב
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 ןומיר בקעי

 וי׳זבודב יתודלי תונש

 ,הדי לע רבועה ץנבירד רהנב ,ינורכזב התרחנ ןיזבוד יתרייע

 ¬תהלו םימרוזה וימימב לכתסהלו דומעל יתודלי תונשב בהוא יתייהש

 רצח ךותב דמעש ,הרייעבש לודגה תסנכה תיבבו ,עבטה־יפימ לעפ
 ותבשב תבש ידמ .קוחרמל הארינ םודאה וגגש ,אשדו קרי תפוטש
 קריה .תסנכה־תיב רצחבש האשדמה לע תבשל ירבח םע אב יתייה
 רוכז .עבטה קיחב תוכורא תועש תוהשל יתינהנו ,זא רבכ יבל תא ךשמ
 םיעגרה ינורכזב ותרחנ דוחיב .י״שרו שמוח יתדמל וב רדחה םג יל
 יאובב ינאו" קוספל יתעגה רשאכו ,"יחיו" תשרפ יתדמל םהב םירקיה
 אלש רמא בקעיש ,י״שר שוריפ םע ,"ןענכ ץראב לחר ילע התמ ,ןדפמ
 יכ ,הדי לע םא יכ ,םחל תיבב אל וליפאו ,ןענכ ץראב לחר תא רבק
 ידי לע ושרוגש םילוגה ורבעיש תעבש ידכ ,רובידה יפל תאז השע
 לוק זאו ,לחר אמא רבק לע ,םשפנ לע שקבלו תוכבל ולכוי ,ןדארזובנ
 ,םחניהל הנאמ הינב לע הכבמ לחר ,םירורמת יכב יהנ ,עמשנ המרב

 םינב ובשו ךתלועפל רכש שי יכ ,המחנ־ירבדב הל בישמ ה״בקהו
 יניעמ ורקע "םלובגל םינב ובשו" םילמהו תאזה הדגאה לכ .םלובגל
 תא הנושארל יב וקילדהו ימואלה שגרה יב וררוע ,תועמד יבש דליה

 .יבבלב דוקי־תבהלשל ךפהש ...ינויצה ץוצינה
 םש הזיא ל״ז יבא בשח ,יתדלונ רשאכש ,יל רפיס לאיחי יחא
 טילחה ,יחיו תשרפ הרותב וארק עובש ותואבש ןויכמ ,יל אורקל
 הלוגס ,"בקעי יחיו" השרפה תישארב בותככ ,בקעי םשב יל אורקל
 ילש הלימה־תירבש ,לאיחי יחא יפמ יתעמש דועו .םימי־תוכיראל
 ןייב היתשה ,"יחרזמ־למרכ ןיי" הנק ל״ז אבא .ינויצ דקומל הכפה
 ¬ויצה םידיסחה תא הילא הזכיר ,החמשה תא התבריה לארשי־ץרא

 ."םילשוריב האבה הנשל" ודקרו ןויצ־יריש ורשש ,ןי׳זבודבש םינ

 ,תינרותו תירבע תוברת גופס ,ינויצ תיב היהש ,ל״ז אבא תיבב

 תירבעה תורפסל הברה יתביח תאו ןויצל הזעה יתבהא תא יתקני
 תירבע הירפס להנמו בהלנ ןויצ בבוח היהש ,אבא .ונלש תורוקמלו
 וכרועש ,"הישות" תאצוהב עיפוהש ,"ןויצ רוניכ" תא זא הנק ,ןי׳זבודב
 םהרבא רמ ,רואנה־יגס רקוחהו רפוסה היה ובש ןויצ־יריש טקלמו
 ןב זא ינאו ,ןויצ־ירישמ רישל יבא ינדמיל הז רפסב .ל״ז ץנול השמ
 יתייה ,ברע לוק לעב יתויהבו יפ לע םירוגש ויה הלא ןויצ־יריש .שמח
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 ־אקרוו ידיסח לש תסנכה תיבבו .םיינויצ םיסוניכו 'תוביסמב םתוא רש
 ¬עמה ריש,, תא תודועס־שולשב רש יתייה ,יבא ללפתה וב קצובטווו

 ."םיזרא םוקמב םש,, לש וא "הוקתה" לש הניגנמב "תול

 רכששי ןיבש רשקה םייק היה ל״ז אבאו םולשה הילע ימא ןיב
 הפוקת שמיש ףאו הרותב הגה אבאו רחסמב הדי החלש איה ; ןולובזו

 םירהה סכר ימורמב ינבלצה רצבמה
 ויתולגרמל ץנבירד רהנהו בולוגבע

 ,הילע ץבר תיבה לוע לכש ,תירקיעה תסנרפמה .ת״פגל הרומ העודי

 ,עובש לכב ישימחה םוי ליל תא ייח־ימי לכ חכשא אל .ימא היתיה

 ,השק םוי למע רחאל ,תבשה םויל תונכהב חבטמב השוע התיה רשאכ

 בר שגרב ינפל הרש התיה ,הדובע ידכ ךותו ,שגרד לע הבישוה יתואשכ
 ־מו רזנוצ םוקילא יממעה ררושמה לש םיישונאהו םיימואלה וירישמ
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 ־ראב תמו יחש ,דלפנזור סירומ רוהנה־יגס ררושמה לש הדובעה יריש
 ויריש ;ך״נתהמ םתוא באשש רזנוצ יריש יביל תא ובש .תירבה־תוצ
 ומא הקבר תדירפו ,הרעסו הפוס לילב ,וישע ינפמ חרובה בקעי" לע
 יניעמ תועמד םירקוע ויה "םיעדמל ותריכמו רובב ףסוי" וא ,"ונממ

 ־עא םעניילק א באה ךיא" דלפנזור סירומ לש ויריש וא ; םלרוג לע
 ,הבר הבהא יב ועטנ "ןעסקאוו ןעמולב ואוו טשינ ךימ ךוז״ו "עלעג

 ¬והש ןהו יב ויח ולא תושגרה .דבועהו למעה םדאל הצרעהו הרקוה

 לעופה" דוסיב ידי יתתנשכ ,המשגההו עוציבה חוכ תא יב ודיל
 .לארשי־ץראב "יחרזמה

 יתייחש ,לארשי־ץראל יתילע דע ,תונושארה ייח תונש שש
 ירבע ררושמכו םיירובצהו םיימואל םייתדה ייחל דוסי ושמיש ןי׳זבודב

 .הלא לכ יתבהאל הקיניה תישאר התיה ןי׳זבודבש אבא תיבב .דיתעב

 ,תירבע תורפסב האירקה תישאר תא יתלביק יתרייע ןי׳זבודב

 ןיחלמה םע הנושארל יתעדוותה םג םש .ל״ז יבא לש תירבעה הירפסב
 המיב־ינקחש לש תוקהל 'תואב ויה ןי׳זבוד לא .ןדאפדלוג ימואלה
 ־רב" ,׳"תימלוש" :ןדאפדלוג לש ויתוזחמ תא םיגיצמ ויה םהו םיירבע
 בישקמו םיגיצמ ויה וב ןינבה דיל םיברעב דמוע יתייה .דועו "אבכוכ
 םויה דע יבילב קומע השרתשנש ןדאפדלוג לש תיאליעה הקיסומל
 דומלל םהינב תא וחלש םירוהו ,םינויצ םיתב המיקה ןי׳זבוד .הזה
 יח רשג ושמיש הלא םינב .ביבא־לתבש "הילצרה" תירבעה היסנמיגב
 יבא הכז .הב וזחאנו ץראל ולעש ןי׳זבוד ידוהי ןיבל לארשי ץרא ןיב
 לארשי ץראל ולעש ןי׳זבוד ידוהימ םינושארה ויה ותיב־ינבו אוהש
 ןב יתויהב ,ופיב יתבתכ ןושארה יריש יתא .עבק תבישי הב ובשיתהו

 תיתוברתהו תינויצה הריואהמ באשנ אוהש ,קפס לכ ןיא ךא ,עשת
 — ונצראב קזוחו תועמשמ רתי הלביק רשאו .ןי׳זבודב הב יתלדגש

 .תירבעה ונתדלומ
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 דליפ רטמו

 יתריע
 • ד• ד• ־:

 :ךר?זא ברש םויכ ,ית־ע? ,ןי׳זבוד

 ,ךיתובוחלב ונמסוב ץובר שכךב

 .ךיתומךא הצרה ץננירך רהנשכ

 ,םיתבה ךב ינבב רעיה ץעכ

 ,םינתיא ,םיפוקז ודמ? םהמ

 .םינוכך ה?מק םינזקמ - םהמו

 ,רהנה ימ וא?!ל הנצב - ףל&ב

 !רבג םישועןפה הנסמ - ץיקנ

 .ר?ז?3 ה?מק בלה - ביכאנ קר

 ,םיסוס ידמצ ושמש - רוכיק םוקמ?

 םיצע־ילוב ואזקנ תודוספרה רה?ה םרזב

 ,םיביט־ינ? זא ועקנ תורכךכ?
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 !רנתסכ הצונ תכימש הרק תולילב
 : ־ די ־־ • : ד-17 •• :

 ,ונ־עז םימיא לוקב םלנש רקעה?

 .ונשטעתה קבטה חירמ - תואירבלו

 ,הפורתל רשמש חרר־תוסוכו רב־י?שע

 ז•: י־־־ ▼5 **:־־ יז::•: .הירט הבמ לכל אפרמ - תינלפסאו

 .הץוב דוע האיבה םלועל - תךלזמו

 ,לי?ך־יכלוה ובשז תינרו? שאר?

 :ליכה־ןיא דע ,ואלמ תועומש

 .ליסיגה לרוג־! הנקז ,הבחא לע

 ,םינרגת וגיצה םתרוחס קושה ימיב

 .םירבאה תולגע זא ואלמ בוט לכ
 • י־ • ד• : *.* ז :ז 1•

 .םינכוד־לע ועיצה הןז?מקר? - םידוהיהו
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 ,םיחילמ הטורעכ תינק ףכה־אלמ

 ,םיחלממה יחא תא*ב רכז דימת אל ךא

 .םיבעך םעוצי לע ולע אל םן םא

 ,ולועב תוהמאה ףטל למ? ברס

 ־וכבש ת1עמך ה3ךה - רותממכי

 .והמכ ןבל לככ "אבה םלוע״ל

 ,תבו ןב ד1ס וקיתמה ן?ךש םע

 .טעמה םירכך אלב ,לק זמר?

 .טאלב םאו בא ואיבה הדודנה תא

 ,עיגה הרהמ־דע המותסה םויו

 :עירה זלע לוקב ןחדנחו

 .עימזקה דודח ירבד העה אלמ?
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 ,דלי ומוי ליחתה הלפחב
 דלחב ומלוע לכ - "רןחה״ו יברה

 .דלפל לשח ושמנ תא הך־ותב

 זיבךח זא ליטל םידאנו תוראב
 ,וקבח רותסמב 1ז תא הז םאו

 ?ואטח יכ עדי יט ?םאך רזקא ימ

 הלהקה יג? לזא םןוגאד ועאר?ו
 !הלפחל תטגכה־תיכו הליבטל הוקמה

 ...האופךל הטויע ףאו רסחי־אל 0ןךפו

 זהימותיל ןגמי תונמלאל גאוד הןה
 .םידאל םחל תפו גג תרוק

 .םיאולחתב ומחל עמ־זאו הלמח?
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 ,יןךצנ לכל ורזע "ה־וובה״ה ינ?

 ;יןבךנ לא יןב־זנכ וקבד תווצמב

 .חכש אל םבל הרותה תוצמ
 — ד־ ־ז • ד■ — - : •

 ,המלשכ יתריע לע תבשה הדרוי
 ד• : - : • ז •ז ־: י־ י־ — — 1־ :

 ;המלענ הלהו השודק תפופא

 .המלעו םלע לכ ית?ש לע "שודק" ןיי

 ,ב־וש וא הךק םויב ,ץיקב ,ףךחב

 ;בר דע־ן ןסקמ ורקנ הלפתה תיבל

 .ברען ה? לכל ןימזמ הלח

 םישובלמ בטימ? ריעצו ןקז

 .םיליטמ ריעה לש הבוחןב תבש?

 .םיכלהמ תחנ? ותגוזו דיסח
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 ,־ותיב? ךלמ? חס?? שיא לכ

 ?־ותריש לסלסי תורחו ביבא לע
— x • : •• • - ך. . •• ן 

 .ותנש לילה הזב דדת איל ןויבא םג

 ,וגה םיד־וחןה דימלתכו ה־וותב

 ?ודךח םונהיגמו םיהלא ובהא

 .וחמצ םינןלן - םהמ ,וח?ט תואפ םהמ

 ,תובא לש סוחיב וראפתה םינברה
 יי *.־ • : ד■ : • • ד■ — ▼

 !תודועסל הו־זח? ןמזה ןדמל לכ

 .תועמבו לישבת? - הכז יולעו

 ,דחןמה םשובל? וטלב םידיססה

 ?דחאמ רמ!ב םתלפת האשנתה

 .דחאה םחטבמ אוה קר - י?ךה
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 /׳הכלה" לכב קסופ היה ברה
 י זז־: ד• : 1 •• ז ד• -ז

 י "הפילו?" וזירכה? קח 1רבך
 .הרוה הריתו דיפסה םיתמה תא

 ד■ ד• : • : • ■ ־־ —

 ,תוחונמ ימ־לע דימת־אל ,יתךןג?ב םייחה

 ,תומולהממ ול־זחו םילכאה וחכפתנ^מ ךא

 .תומולסב העוקזק ,הולשב ה־עעה הפז?עתנ

 דרול םייח :תילגנאמ םגרת



 דנבאנוז לדנמ

 הרייעה בר

 ,קצולפ ךלפבש ןי׳זבודב דלונ ,דנבאנוז בייל הדוהי ,חונמה יבא

 רחוס היה ,לאפר ׳ר ,ויבא ,םנמא .תפעוסמ םינבר תחפשממ ואצומ
 לעב" — ויוניכו תסחוימ םינואג תחפשמ לע סחיתה לבא ,ליטסכט
 — וסיג ,ןבאנוז םהרבא ׳ר ,הבשיינמ ברה היה ויחא .״ףירחה חומה

 .דרבורג רטלא לארשי ׳ר ,ןידנבמ ברה — ותוחא ןבו ןינטסוגמ ברה

 .קצולפ ךלפבש ,בוני הרייעב ברכ אבא הנמתנ ותנותחל ךומס

 תריחבל תונכהה .ןי׳זבוד תליהקמ יונימ־בתכ לביק םינש שולש רובעכ
 קבאמה .רדנסכלא ידיסחל רוג ידיסח ןיב ףירח קבאמ ךות ולהנתה בר
 רדנסכלא ידיסח וליאו יבאב ודדיצ רוג ידיסח .ךשוממו השק היה
 ילבמ ,הלוכ הרייעב שוטנ היה קבאמה .םהלש יברה לט ודכנב ודדיצ
 וטילחה שממ ןורחאה עגרב קר .םלוכ העד לע לבקתיש ןורתפ אצמנש
 תונמל — הלפנ הטלחההו רוג ידיסחל ףרטצהל הרייעה יבשות בור
 יברהמ בתכמ לבקתנ רדנסכלא ידיסח לש םנולשכ רחאל .ברכ יבא תא

 .ארובה לש ונוצר ךכב האור אוהש ,וידיסח לא

 ותבכרמב ,סובולג יכדרמ ׳ר ,יבס םע דחי ,עוסנל וגהנ ירוה
 העבראל המותרה ,ותבכרמו עודי תורעי רחוס היה יבס .הרודהה
 תא לבקל אבא אב וז הבכרמב .ודמעמ םור לע הדיעה ,םינבל םיסוס
 .וינפ תא לבקל םינומה רבכ םיפצמ הרייעה ירברפבשכ ,יונימה־בתכ
 ,להקה־ישאר ידי־לע לבקתנ וב םוקמב ,תסנכה־תיבל דע ותוא וויל םה

 תא ועימשה םיררושמה תלהקמו ןזחה .תיבבלו תיגיגח םינפ תלבקב
 אשנ יבא .םהילא ףרטצמ םיפסאנה להקשכ ,"אבה ךורב" רישה
 ידיסח ףאו ,הבר תובהלתהב הלבקתנש ,הכורא השרד םהינזואב

 .החלצה ול ולחיא רדנסכלא

 ־צא .ןידה־תיב תובישיל דעוימ ,דחוימ רדח אצמנ ברה תרידב
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 תא וסיכ םיארומאו םיאנת ,םינואג לש םהירפס תוסומע תואבט
 רדחב .סובולג יכדרמ ׳ר — יבס תנתמ ויה הלא םירפס .תוריקה
 .ברה ליבשב הובג אסיכו םילספס ינשו ךורא ןחלוש דמע ןידה־תיב

 רחאל .םהינועיט עימשהלו םהיתורצ תונתל ןאכל ואב םיבר םידוהי
 ,ןינעב לקוש יבא היה ,םהירבד םירמוא םידדצה לכשכ ,םיבר םינויד
 םיניידתמה לש םתמכסה ,ןכל־םדוק ,לביקש רחאל ,רפסמ םימי ךשמ
 .םוקמה גהנמכ ,תדחוימ ךרדב התשענ וז המכסה .וניד קספ לבקל

 הב זוחאל םידדצהמ דחא לכ לע הווצמ ,תחפטמ םהל טישוה ברה
 ׳ףינק תלבק,, םושמ וב היה הז השעמ .םהידימ ךכ־רחא הפלושו
 ,ןיטיג וכרענ ןידה־תיב רדחב .ברה לש ותערכה לבקל ובייחתנ לוכהו

 .דועו "הצילח" ירדסה

 שולש״ל םידבוכמ םיתב־ילעב יבא תיבב ופסאתנ תבש־יאצומב
 "אלכיה־ינב" אתווצב םירש ,תעדה תבחרהב םיבוסמ םהשכ ,"תודועס

 יבאשכ ,חולמ־גדו הלח ןחלושה לא השיגה אמא .תורחא תורימזו
 ירעששכ ,תוצרתה תעש יהוז ירהש ,הרות ירבדב הדועסה תא הוולמ
 םיפסאנה וללפתה ,םימשב םיבכוכ ועיפוהשמו .םיחתפנ םיימש
 לש העונצה התליפת תעמשנ ינשה רדחהמשכ ,"תיברע תליפת"

 ."בקעיו קחצי ,םהרבא יהלא" — ימא

 .המשנה תולעתהו ןיזרו השודק הפופא התיה תושמשה ןיב תעש

 ־יאצומב ברה לש ותיב לע הדריש וז השודק םילימב ראתל השק
 תא ודיב קיזחמ יבאשכ ,"הלדבה" תכרבב ומייתסה תוליפתה .תבשה
 .ותפש דע אלמ ,ןחלושה לע דמוע ןייה עיבגו ףסכמ םימשבה תספוק

 עובש" : תולחאמ םהיתפשו יבאב תויולת םלוכ יניע ויה העש התוא
 ״! בוט עובש ! בוט

 ,רטפנו םינש עבראו םישולש ןי׳זבודב בר דיקפתב שמיש יבא

 ורשב־יראשל ארק ותומ ינפל .רקוב תונפל ,הרצק הלחמ רחאל
 רחאמ ,הבישי רוחב לכ לע רומשל : תדחוימ השקב םהינזואב חטשו
 הוויצ .דומלתהו הרותה דומילב םתומלתשהבו םכוניחב לפיט אוהו
 םהל הנשמשתש ידכ ,ולש הרות ישוריפ ,בתכש תורבוח םהיניב קלחל
 ויריכמ לע בר םשור ושע וישודיחו וישוריפ .םהידומילב ךרד־ירומ

 .דיל דימ ורבע םהו הליגר יתלב תוקמע התיה ויבתכב .וידימלתו

 םאונו ליכשמכ ףא אלא ,םימש־אריכ קר אל עודי היה יבא
 .עגמב ומיע אבש ימ לכ לע הלודג התיה ותעפשהש ,ןוילע דסחב

 .דואמ והוצירעה ויריקומו ויריכמ

 .ולש רסומה תושרדל ןיזאהל דחוימב ובהא הרייעה יבשות
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 םיקימעמה וירבד .הזמ הלעמלש תוישיא אלא ,בר קר אל וב ואר םה
 .ארובה תדובע לא םהיתוביל תא וברק

 ידיל אבש המ ,תירבעה הפשב םיבהלנה םיכמותהמ היה יבא
 ."תראפת יריש" ורפסב יוטיב

 שידקה םהלש ,הבישיה ידימלת ויה וביל לא רתויב םיבורק
 אוה .ךומסה רעיה לא לויטל םמיע אצי עובשב םיימעפ .ונמז תיברמ
 ,תודהיה לש תוקיתעה תוריציהמ םדמיל .ולש וינב ויה וליאכ םבהא

 .השוריפלו הרותה דומילל שדוק וייח לכשכ

 ותוא וויל ,םילודגו םינטק ,םידימלת תואמו הרייעה ינב לכ
 ןנוחמו הרותב לודג םדאש ,םלוכ םישח םהשכ ,הנורחאה וכרדב

 .םהמ חקלנ תולענ שפנ תולוגסב

 ןוגרא י״ע הכרענש ,ותיערלו וקיסקממ דנבאנוז לדנמל םינפ תלבק
 לארשיב בולוג־ןי׳זבוד יאצוי
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 סקונזור הדוהי

 אבא תיב
 אלו "דיסח ןמלז,, — םשב התביבסבו ןי׳זבודב עדונ היה יבא
 חרואב טלבתהש םוש לע ול ןתינ הז יוניכ .סקונזור — החפשמה םשב
 ימ לש וכרדכ ,ןידה תרושמ םינפל גהנ השעמו השעמ לכב .דיסחכ וייח

 .ותודיסחב םיימוימויה םייחהמ הלעתמש

 יבא ירופיסמ ךא ,אבא יבא ,יבס תא ריכהל יתיכז אל ימצע ינא
 וביל ןווכמה ,ותודיסחב קודא דיסח ,הלענו הכז תומד הרייטצנ וילע

 .ויבאמ יבא שרי הלא תונוכת .םיבוט םישעמל
 היה תאז תמועל ךא ,םיירוביצ םידיקפתב שמשל הטנ אל יבא
 ¬ימכ דחא לכל עייסל שש אוהשכ ,ךרצנ לכלו םוי־השק לכל חותפ וביל

 .בוט השעמ ודיב הלעשכ ותחמש התיה הלודג .ותלכי 'תד

 ,,רדנסכלא ידיסח לש "לביטש״ב תבשה תלבק רחאל ,תבש תולילב
 אוצמל חרוט ,ץוחה ןמ הרייעל ונמדזנש םיחרואל גואדל רהממ היה
 חותפל םינכומ ויהש םידוהי ורסח אל ללכ־ךרדב .הניל םוקמ םהל
 היה ,םיאתמ רודיס אלל םיחרוא המכ ורתונ רשאכו ,םיחרואל םתיב
 ,םינטקה ונחנא ,ונצלאנ םעפ אלש ינא רכוז .דימת םהינפל חותפ ונתיב

 ,ןכא .הלא םידוהיל הניל םוקמ תונפל ידכ הנטקה ונתרידב ףפוטצהל
 .יבא לש תולענה ויתודיממ תחא התיה םיחרוא 'תסנכה

 השק לומעל וילע היה — אברדא ,םילק ויה אל אבא לש וייח
 השימח־העבראכ םיכרדב "לגלגתמ,, היה ךכ־םושמ .ותיב ינב תסנרפל
 ולמע ,םרב .חרוטו למע אוהשכ ,קבלצולוול ןי׳זבוד ןיב ,עובשב םימי
 תבש תולילב גהנ ,ברע לוקב ןחינש רחאמ .וחור תא אכיד אל השקה

 .םידיסחה לש הברה םתאנהל ,הביתה ינפל "לביטש״ב רובעל

 אל ירהש ,שפניהל ובכשמ לע הלע אל ברעה תחורא רחאל ףא
 .יירבח םידיסחה לש םתרבח שפיח אלא ,םדאה היחי ודבל םחלה לע
 ,םידימאה םהירבחמ דחא תיבב סנכתהל םידיסחה ויה םיגהונ ,םנמאו

 םיבוסמ םהשכ ,הרות ירבדל ןיזאהל ידכ ,ןהכ לדנמ ׳ר לצא ללכ־ךרדב
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 .םיכוראה ףרוחה תולילב סנכתהל וגהנ רקיעב .םיכורע 'תונחלוש דיל

 שיא ורזפתנשכו ,הלילה לש תונטקה תועשה דע וכשמתנ הלא תושיגפ
 .המשנה תולעתה תניחבב ,םמורמ םחור בצמ היה ,ותיבל שיא

 ותואש םויה ,תבשב םידיסחה לש םתחמש האר אלש ימ ןא
 .וימימ שפנה תולעתה לש החמש האר אל ,הרותה דומילל שדוק ושע

 (דיסח ןמלז) סקונזור ןמלז ׳ר
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 "תודועס־שולש״לו החנמ תליפתל "לביטש״ב ופסאתנ םיללפתמה בור

 רבד ומיע איבמ היה םהמ דחא לכ .אתווצב ומייק התואש
 — איבמה שיו חולמ גד וא ,הלח איבמה שי :הקשמ וא לכאמ

 םהידי םילטונ ויה החנמה תליפת רחאל .הריב יקובקב וא ש״יי
 תורימזב םיחצופו תיזכ םימעוט ,םיכורעה תונחלושה דיל םיבשייתמו

 ."תודועס שולש" לש

 רידאה ולוקב רמזמ ,הרישב וחוכ הארמ יבא היה וז העשב
 ¬בדב םירמזמ ,וירחא וקיזחה ורחהש ,םירחאה לכ תא ומיע ףרוגו

 לש תועש הלא ויה ,ןכא .םירחאל לעמ אשניתמ יבא לש ולוקשכ תוק
 זא םיעקתשמ םידיסחהשכ ,המשנה תולעתהו תוימשגה תולטבתה

 .תוקבדו הנומא לש םלוע ,םהלש םמלועב

 ,ותיבל שיא שיא םירזפתמ םיללפתמה ויה בירעמ תליפת רחאל

 תא םייסל ידכ ,"הלדבה״ה רחאל ,לביטשב םיסנכיתמו םיבש ךא
 תועש איה ףא הכשמתנ וז הדועסו ."הכלמ־הוולמ" תדועסב תבשה
 םידיסחה לש םכרד היה הזכ ,ןכא .תוצח ינפל המייתסנ אלו תוכורא
 םתואב ןילופ לש תונושה היתורייעב םהייח ויה הלאכו םגהנמו

 .םימיה
 חיכשהל ידכ םהב היה 'תורימזהו תוליפתה ,הרותב קוסיעה
 ץמאתה םהבש ,םירופאו םישק םייח ,םוימויה ייח תואלת תא העמק
 ¬סמב ותסנרפ אוצמל ץמאתה יבא .ותיב ינבל "ףרט" איבהל דחא לכ

 ריעה ןיבל ןי׳זבוד ןיב ויתועיסנב תובר תועש הלבמ אוהשכ ,ריעז רח
 ןכש ,םיסוסל המויתר הלגע ,ול רשא הלגעב עסונ ,קבלצולו הלודגה
 עוסנל גהנ עובשב םיימעפ .רחא הרובחת יעצמא תורייעב זא היה אל
 םידוהיל רכמ ןתואש ,תונוש תורוחס םש תונקל ידכ ,הלודגה ריעל
 דימת אל ,םירחא םיריעז םירחוס לש םכרדכ ,אלא .דחאכ םירצונלו
 םימיה םתואב להנתה ירהש ,םינמוזמב הרומתה תא לבקל הכז
 ¬הו םיבורמ לארשי םע יכרוצ ,ליגרכו .יארשאב לודגה ובורב רחסמה

 היוצמ הניא הסנרפהש ,ןי׳זבודכ הרייעב םג המ ...היוצמ הניא הטורפ
 ילעב ירחא וילגר תא 'תתכל ןכ־לע ץלאנ יבא ...עפשב םיבשותה לצא
 םע רשפתהל וילע היה תובר םימעפו .ול עיגמה תא לבקל ידכ ,ובוח
 החנה השוריפ — הרשפו ,ובוח ריזחהל האצמ אל ודיש בוח־לעב

 .שממ לש דספהב םיתיעל הכורכה ,הלודג

 חוורה היה ןכש ,הלאכ םיאנתב רחסמה תא להנל היה השק
 םש אלא ,שאייתנ אל אוה ,םרב .םידספהב דומעל לוכי אל יבאו ןטק
 ךכ־םושמ .ויאורב לכל גאוד אוהש יפכ ,ול גאדיש םלוע ארובב וחטבמ



 ־וביחתהב ודמע אלש ובוח ילעבל ףא הרוחס קפסל ףיסוהו שאונ אל
 םעפב םהייתובוח וקלסי םהש ,ותומימתב ,ןימאמ אוהשכ ,םהיתוי

 .האבה

 — וא ,הלגעהמ קתינ היה ןפואש שי :תואלתה ומת אל ךכבו

 לוכי אלו ,ךרדב רתונ יבאו עתפ ותמשנ חפנ סוסהש שי — הזמ עורג
 ונממ ומלעתה אל ןי׳זבוד ינבש רמאהל הנתינ תמאה .וכרד ךישמהל
 ךכל וגאדו תואולהב ול ועייס ...׳דמיע בוזעת בוזע״ וצה תא ומייקו

 .סנרפתהלו ףיסוהל לכויש

 ,ורדרדתנו וכלה ,יחד לא יחדמ םינינעה וכלה םינשה תצורמב
 קסוע ליחתה ז השע המ .תרחא הסנרפ ול שפחל יבא ץלאנש דע
 תוקרי יערז ,רדה ירפ ,םישבוימ תוריפ ומכ םייתנוע םיכרצמ תריכמב

 ןי׳זבודב ישמ־יכרבא
 יקסבליב לאיחי בקעי ,הנימ םיקילא ,ןהכ ןרהא :ןימימ
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 לפנ הז רחסמב קוסיעה .ותנועו ךרצמ ךרצמ ,םיגחל תונייו םינוש
 המיע םיחרוט ,םידליה ,ונא ףאשכ ,אמא לש היפתכ לע ורקיעב

 .ישישו ישילש ימיב רקיעב ,קושבש ןכודה דיל ונלש יאנפה 'תועשב

 שי :םינפ החלצהה ונל הריאה אל הז רחסמב ףאש אלא
 םידספה ונל םרגש המ ,ןובקיר הלעהו רכמנ אלש ירפ ונלצא רבטצנו
 לש ושוריפו ,ורכמנ אלש םיערז הנועה ףוסב ורתונש שיו ; םירכינ
 .תפסונ הנש םיערזה תא רומשל תורשפא ןיא ירהש ,דספה — רבד

 ...רתויב םימועז םיחוורהו הלודג קושב תורחתההשכ הז לכו

 ־בודב וראשנש ירוה .הצרא התלע יתויחאמ תחא .םינש ופלח
 םע הרתונ הינשה יתוחא .הרטפנ ימא .ןמזה תצורמב ונקדזה ןי׳ז
 לש התריטפ רחאל ,זא שושתו ןקז היה יבא .ותנקזב ודעסל ,אבא
 יתחלש .וימי בורעב ,הצרא תולעל ודואמ לכב קקותשה אוהו ,אמא
 ...תרחא הצר לרוגהש אלא ,תולעל ומצע ןיכה אוהו הילע־ןוישר ול
 רשא ותלחמ תא הלח ,ךכל ןכומ לכהשכ ,העיסנה ינפל םימי םייעובש
 לודגה ומולחו ושפנ תאשמ םישגהל הכז אל אוה .דוע םק אל הנממ

 .תובאה ץראב רבקיהלו שדוקה ץראל תולעל —

 ־בו הינשה יתוחא הצרא התלע ל״ז יבא לש ותריטפ ירחא
 (םידלי העבש) ותחפשמו בקעי םהרבא — רוכבה יחא ורתונ ןי׳זבוד

 םע ,ופסנ םה .(םידלי השיש) התחפשמו םירמ — הרוכבה יתוחאו
 ידלי ינש קר ...הרוראה תיצאנה היחה ידיב ,םינוילמה תשש רתי
 ־תוצראב אצמנה לאימחרי :םייחב ורתונ ׳תידוהיו לאימחרי — יחא

 .ץראב תאצמנה תידוהיו תירבה
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 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 הרייעב םוימוי ייח
 ןילופבש תורייעה רתימ הנוש ןי׳זבוד הרייעה ןיא ףוטח טבמב
 םילודג םיתב םייונב ,תואטמסו תובוחר הל ביבסמו קושה רכיכ _
 ינמיסש םהמו םינתיא םידמועה םהמ ,הזל הז םיקוחד םינטקו
 יהנה וימימ תא ךילומ הרייעל ןימימ .םהב םירכינ רבכ םינשה
 אשנתמ וילעמ .היסורל הינמרג ןיב יעבט לובג הווהמה .ץנבירד

 .תולגעו םדא ינב םירבוע וילע ,רשג

 ,ז־וארל ןתינ ,ןיפירמ הליבומה ךרדה רבעמ ,הרייעל הסינכב

 אצמנ הב ,בלצה־יעסמ ימימ תירוטסיהה הריטה תא ,רהה ימורמב
 םירוזפ הרייעל ביבסמו .בר ךרע לעב תוכנ־תיב ,תוקיתע לש ףסוא
 ,יאלקח ףרוע םיווהמה ,םינלופ םירכיאב םיסלכואמ ,בורל םירפכ

 .הרייעה לש היסנרפמ — ונייה

 ןניא ,ןיפיר ךרדל טרפ ,הרייעה לא תוליבומה םיכרדה לכ
 לשב ,ותסה תומיב ,ןהב רובעל השקי ךכ־םושמו ,תולולס םיכרד

 קושה רכיכ לש יברעמה קלחה
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 ,ןאכ ףא ,המצע הרייעבו .םיברה םימשגהמ הווהתמה קומעה ץובה

 תובר םימעפ .וב רובעל השקש ,קומע ץוב םיסוכמה תובוחר םיאצמג
 .םצלחל תורשפא לכ ילבמ ,םהילדרע תא ךרד־ירבוע םהירחא וריתוה

 תובוחרה תא ותוסכבו גלשה תדרב ,םירקה ףרוחה תומיב
 הדיצה ופרגל וסניו םיבשותה ואצי ,תונולחל דע תעגמה הבע הבכשב
 תא ינפי ןכמ־רחאל .םהינפ םיקימסמש דע םילמע םהשכ ,םיתאב

 .תויונחה לא עיגהל היהי רשפאש ידכ ,תוכרדמה

 רוגאל םיצלאנה ,םעה ינומהל םישק םימי םה ףרוחה תומי
 .תוטעמה םהיתוטורפב ,הנשה תומי ראש ךשמ ,קלד ירמוחו תונוזמ

 הקומע הניש ךותמכ םייחל הרייעה ררועתת ,וציקל ףרוחה עיגהב
 .םיליגרה הייח תויחל הליחתמ איהו

 לאו תודשה לא הזילע האיציב רעונה לצא ליחתמ ץיקה
 הוואתב םייניש וב םיצעונ ,הדש־תות םיטקלמ .םיכומסה תורעיה
 רפסמ תוכרענ הלא "תולוליה" .התיבה רתונה תא םיאיבמו הבר

 .םלוכל הבר החמש תומרוג ןהו ץיקה ךשמ םימעפ

 — תחאה :תוביס יתשמ ,הדובעמ םילטב רעונה ינב לש םבור

 רענ הזיא יכו — הינשהו ,ידוהי רעונל הקוסעת תורוקמ טעמכ ןיא
 הזבמו התוחפ תיארנה ,שממ לש הדובעב ודי חולשל תואי ידוהי

 ! ? רוביצה יניעב

 ,םירגובמה ףאו םיריעצה ,םינבהש איה תלבוקמו תטלוב העפות

 .םסנרפל ויתוחוכ תולכ דע חרוטה ,אבא לש ונחלוש לע םיכומס

 .וב םייולתה לכ לש ידיחיה םסנרפמ ,החפשמה־שאר ,באה ,אוה
 אשונה ,לשוכו שולח ידוהי ,ילכ־רבש אלא אוה ןיא תובורק םיתיעל

 .ןסנרפל ומצע גרוהו תושפנ רשעמ הלעמל וראווצ לע

 ורסח אל "תוינקסע" — םויכ תונוכמה הלאכ ,תוינקדצ םישנ
 ןהמו תווצמב תוכזל ידכ םיכרצנלו םיינעל וגאדש ןהמ .ונתרייעב םג
 םיאכודמלו םילדל ועייס הלאו הלא .תונמחר ךותמ תאז ושעש

 .ןווינמו בער תפרחמ םוליצהו
 ,םידורמ םיינע ויהש הלאכ :םיגוס ינשמ ויה הרייעב םיכרצנה

 בורקמ הזש הלאכו םלצא תיב־ןב היה בערהש ,לוכ ירסח םינופלד
 ונמנ הלא לע .םדו־רשב תבדנ לבקל ושייבתה ןיידעו םהיסכנמ ודרי
 םירחוסו םינטק םינרגת ,הכאלמ־ילעב — תודבוכמ תוחפשמ ינב
 ולפיט הלאב .ילכלכ רבשמ לשב וא ,םרחה בקע ,םהיסכנמ ודריש
 תדחוימ ךרדב ,םהל וגאדו םיכרצנה תא וריכהש ,תודחוימ תוינקדצ

 .םהיתושגרב עוגפל אלש ידכ ,רתסב ןהישעמ תושוע ,התואנו
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 םסרופמה גוזה וליפא .הרייעב ויה אל ךכב םתונמואש םינצבק
 יחתפ לע רובעל ,תובר םינש ךשמ ,םיגהונ ויהש ,הלעמישו הקבייכ —
 רואמב אלא םינצבקכ םה םג ולבקתנ אל ,תובדנ ףוסאלו םיבשותה
 תפוקתכ תלבוקמה הבדנה .תיבה לא םיאבה םיחרואכ ,תוביבחבו םינפ
 ,םהל טישוהל והשימ ומצעל השרהשמו ,דחא "ןשארג" התיה ראצה

 יכי" — :םינעוטו םימערתמ ויה — ״עקיפאק״ ,בל־תובידנ ךותמ
 ךורעל יגהנ םינשב תורשע ךשמ "!יונילע גיעלהל התא שקבמ
 םהשכ ,ישיש ימיב ,הרייעב םיתבה־ילעב לצא יתרוסמ "בוביס"

 .הפי ןייעב םהל תונתינה תוטורפה תא םיפסוא

 שמח־עברא וכרענש ,"םילודגה םידירי״ה ויה הרייעב גח ימי
 רכיכ לא םתרוחס םע םירהונ הביבסה ירכיא לכשכ ,הנשב םימעפ
 לוכהשכ ,וליאכ םישדח םייחל הרייעה הררועתה ןכל־םדוק םוי .קושה
 ךומסב םיסרפתמ ,םתלוכרמ תריכמל םהינכוד דימעהל םיננוכתמ
 ךעיצה ןאכ .(יקסדוסליפ בוחר) "ךוראה בוחרה" ךרואל ,תוכרדמל
 תא ועיצה םירלדנסה ףא .תופילחו םיליעמ ,םייסנכמ םירחוסה
 םינעבוכה ואיבה תאז תמועל .םייפגמו םיילענ — םינכוד לע םתרוחס
 םתלוכרמ םיגיצמ םהשכ ,ופוג קושה לא םתרוחס תא תיקדיסה־ירחוסו

 .תונחלוש לע

 םתרוחס רוכמל ידכ םא הרייעה לא הז םויב ורהנ םירכיא יפלא
 םוקמ ספא דע םיאלממ םהשכ ,םהל השורדה הרוחס תונקל ידכ םאו
 םותב ,םויה תדר םע .ש״ייו הריב הרכש דע םיתושו חזרמה־יתב תא
 ,תוכרדמה לעו םיכרדה ידיצב םילטומ םהמ םיבר ואצמנ ,קושה םוי

 .הקשמב םפסכ לכ וליכש רחאל ,טולכ םירוכיש

 תוצילעב וננובתהש ,םידליל קושה םוי היה החמש ולוכש םוי
 שירחמ ןואש לוקב ,תובוחרבו רכיכב םידדוגתמה ,םירכיא לש בר־ברעב
 תניחבב ויהו "דירי תועמ״ב םה ףא וכז הז םויבש םג המ .םיינזוא

 .םילודג "םירישע"

 םכרדכ ,תולבלו עשעתשהל םידליל ונתינ תובר תויונמדזה ,ןכאו
 לא רמועב ג״לב ואצי ,לשמל ,ךכ .םינוש גחו עוריא ימיב ,םידלי לש
 םירופיצב םיעגופו םיציחו תותשק םהידיב םיקיזחמ ,םיכומסה תורעיה
 ,ברע תעל התיבה םירזוח םהשכ ,םש וליב םימת םוי .תונליאה ןיבש

 .הזילע הריש לוקב ,תוצובק תווצובק

 ותונחב ושכר ןתואש ,תוינועבצ תוכסמב םלוכ ושפחתה םירופב
 תוכסמב ושפחתהש ,םילודגה םירענה .גרבנדלוו ריאמ עושוהי לש

 .יכב ידיל דע םאיבהלו תוטועפה תא דיחפהל וגהנ ,תותיעבמ
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 תיבמ האציש ,"הנותח תכולהת" התיה רתויב הביהרמ הנומת
 לוקל םידעוצה זילע להקו רשב־יראש הוולמ ,תסנכה־תיבל ךרדב הלכה
 םיוולמ םיריעצהו ,הכילה ידכ ךות ,םידקרמ םירגובמה .הניגנו הריש
 ןי׳זבוד" : הרמיאה םישנאה יפב התיה תלגרומ ,ןכא .הרישב םתוא

 ."םינתוחמה םה הרייעה לכו היתונבמ תחא האישמ

 םיגהנמ ,הרייעה לש םידחוימה םיגהנמה תמישר איה הכורא
 ורדחשמ ,תורודה תצורמב ךא .ןוגי תותיעבו החמש תופוקתב ושדקתנש
 ,םיגהנמהמ המכ ולטבתנ ,ונתרייעל םג ןהיניבו ,תורייעל תושדח תוחור

 .הכורא תרוסמ לע םירמוש ,העמק םהמ ורתונ ןיידע ךא

 םילכ אלו רתונ אלו הז לכ םלענ ןילופ תודהי לש הנברוח םע
 הנשמשתו ןתי ימ .תורייעה ידוהיל םיינייפוא ויהש ,םירבדה םתוא לכמ

 .ןי׳זבוד ידוהי לש םהיגהנמלו םהייחל טעמ תרכזמ הלא תורוש

 ןי׳זבודב םיפוצ תצובק



 לקנרפ הידידי קחצי ברה

 וי׳זבוד ידוהי לש םחור־ראשו םתוליצא

 ,אריפש ריאמ יבר ,ןואגה לש ותריטפל םישולשה םויב הז היה

 ןיפירמ יתעסנשכ ,ןילבול ימכח תבישי לש הללוחמו ןילבול לש הבר
 וז התיה — ,לארשי ןואג ותוא תא דיפסהל ידכ ,הכומסה ןי׳זבודל
 ןיב קחרמהש הדבועה תורמל .ריעה ןי׳זבוד םע הנושארה יתשיגפ
 הינמרג ןיב ,לובג תרייעל ריעה הבשחנ ,בר היה אל ןי׳זבודל ןיפיר
 קלחה ןיב לידבה ,הרייעה תא הצחש ,ץנבירד רהנ לעש רשגה .ןילופל
 ינלופה קלחה ןיב — רמולכ ,בולוג ארקנש קלחה ןיבל ןי׳זבוד ארקנש
 ,הנושארה םלועה תמחלמ םות דע בצמה היה הזכ .ינמרגה קלחה ןיבל

 .ןילופל הרבע ,היקלח ינש לע ,הלוכ הרייעהשכ
 םיטלוב םילדבה בקע הלא םיקלח ינש ןיב ןיחבהל היה ןתינ
 אל םידוהיה היבשות ,םרב .םייחה ןונגסבו הרוטקטיכראב ,היינבב
 םידיסח :םידוהיה םתוא .ןילופב תרחא תידוהי הרייע לכמ ולדבנ
 ןוזח ילעב ,למע ישנאו םירחוס ,ן״ח יעדויו םינדמל ,השעמ ישנאו
 ףסונבו .תובישי ינבו שרדמה־תיב ירוחב ,םיצולחו םיזוח ,חור ישנאו
 ידוהי תא ונייפאש דבוכמ םייח־חרואו תדחוימ תוליצא — הז לכל

 .ןי׳זבוד
 ,םוקמ ספא דע אלמ היהש ,לודגה שרדמה־תיבל יתעגה ,רומאכ

 ידוהי .וימי־ימדב ,עתפל טעמכ רטפנש ןואג ותוא תא דיפסהל ידכ
 .דפסהל הכורד הבשקהב וניזאהו תסכרפאכ םהינזוא ושע ןי׳זבוד

 ועמשנ ירבד םותבו !םהיבא רטפנה וליאכ ,תועמד וגלז םיבר יניעמ
 רומשל שיש ,ולוכ להקה תא הרהמ דע וקיבדהש ,תודדוב תואירק
 םוקמב וב ."ןילבול ימכח תבישי" — ל״צז ברה לש וייח לעפמ לע
 ־רפוכ" לעפמל םמירתהלו הרייעבש באה־יתבב רובעל םיבר ובדנתה
 .הבישיה לש הסוסיבל שמשתש חצנ־ןרק תמקהל דעוימ היהש ,"שפנ

 םידוהי ,תינייפואה םתובהלתהב ןי׳זבוד ידוהי תא זא יתיאר
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 םידוהי .תקפואמו הטקש םתוינוציח התיה םג םא ,שא הדקי םבילבש
 םינושארה ןיב ונמנ ףאש םשכ ,השודקבש רבד לכל םינושארה ויה הלא

 .ץראה תבהאלו ןויצל
 — הנכשה ןיפירל הנמאנ תוחא התיה ןי׳זבודש ,רמול ןתינ

 ¬תה ןתוא לכבו ,ןויצ תביחב ,תוריסמב ,תוליצאב ,תודיסחב ,הרותב

 לש תורדהנה תוילוחה תחא — תאזה הביבסה תא ונייפאש תונוכ
 ותקיתש לומ ,ינמרגה "ןוילעה עזגה" ידי־לע הדמשוהש ,ןילופ תודהי

 .ירכונה םלועה לש תמליאה
 תדמוע ,ירבע לא יתובשחמ יתוא תואשונשכ ,תולילב יבכשמ לע
 ,םיפיה הידוהי תא זא האור ינא .הרקי תרכזמכ יניע דגנל ןי׳זבוד

 םיפקתשמ םלועבש ןוגיהו רעצה לכשכ ,טעומב םיקפתסמה ,םיליצאה
 ! םתדקע לא ,םלוע תודקומ לא תורושב םידעוצ םהשכ ,םהיניעמ

 ...םיקחש דיערמו ינזואב לצלצמ קעוזה םלאה
 ! םחכשא אל םלועל ,םלועל ,םפטו םהישנ לע ,ןי׳זבוד ידוהי

 הרייעב לודגה תסנכה תיב
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 טנל באז

 תורענו תודלי
 ( ת ו נ ו ר כ ז )

 ־כז ,הרייעה ןמו תיבה ןמ תונורכז ,ורבע םימימ תונורפז יערק
 אללו הטיש אלל ,בברועמב ,םעפב םעפ ידמ יתוא םיפיצמה תונור
 ¬המ לש תונורכז הרואכל .ותוא םיממחמו יביל תא םיריעסמ ,רדס

 ...ןינע םהב אצמי אלו םהל ןיבי אל רז רשא ,םיטועפ םינינע ,ךרב
 לצב וילע ורבע וירוענו ויתודליש ימ ,הרייעה ןי׳זבודב יחש ימ ךא
 וטיאל להנתהש ימ ,התמדאב וימימ תא לגלגמה רהנל ךומסב ,היתב

 שוחי אוה ,בולוגו ןי׳זבוד — תורייעה יתש תא רבחמה רשגה לע
 ,םיטועפ םירבד לש םרכז ושפנ תא ףיצהב ,רואה וכות־ךותב קלדיהב

 ...ןניא בושו ויה רשא 'תורייעב ,םש םתווהתהו םתדיל םוקמש
1914 

 אנפיל ךרד ,םיסוסל תומותר תולגעב ונייה םיעסונ .,ינרכוז
 לובגה תא הצח אוה .ונמיע היה אל אבא .השרו ריעה רבעל קבלצולוו
 ,יסורה ראצה ןעמל םחליהל ןוצר לש ץמש לכ ול היה אל .הינמרגל

 !אלו אל

 .ךר דלי ינדוע ,וז הנש ינא רכוז שטשוטמב

1915 

 ףחרמ ריעל לעמ .השרוול םיסנכנ ינמרגה רסיקה תואבצ
 ,םיננובתמו תיבה רעש דיל םיבצינ ונא .הציצפהל םייאמו "ןילפצ״ה

 ךותמ םינטקה ונאו הדרח ךותמ םילודגה ,םיעיקרל תואשינ וניניע
 .יתונרקס

 םילייחה :וחוכ תא ינמרגה אבצה ןיגפמ ריעה לש היתובוחרב
 "לכל לעמ הינמרג" םנונמיהשכ ,תורומזת תניגנ יווילב ,ךסב םידעוצ

 דע ינממ וחכתשנ אל ןונמיהה תרישו הז ערואמ .הוואגב אשנתמ
 ...הזה םויה

 ,התיבה םירזוח ונא וז םעפבש אלא ,ךרדב םילטלטימ ונא בושו...

 ינא — אלפ הז האר ךא ,וז ךרדב יתחקלנשכ יתייה ךר דלי .ןי׳זבודל
 םיחלוצ ונא .הינשה םעפה וז םכרד םינמדזמ ונאש תומוקמה תא רכוז
 ,וז םעפבש אלא ,הלודג הריסב ,קבלצולוול ךומסב ,תינשב רהנה יתא
 אנפילב .םיברה םימה ינפמ םיארייתמ ונא ןיא בוש ,הנושארבכ אלש
 ־תמ וליאכ המוד ,יביל תא האלממ הנושמ השגרה .אבא ונל הכחמ
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 אל תאז תורמל ךא ,יל התיה הרוכז ותומד ירה .וינפמ ינא שייב
 חפטמ ,אוה הארמל האנו הובג רבג .וז השוחת יבילמ שרגל ידיב הלע
 ¬גמ ושאר לעו קירבמו רדוהמ ושובל .ינשה יאלוקינ ךרדכ םפשו ןקז

 והשימ ינפל דמע וליאכ יבילב המדמו וב ןנובתמ ינא .הרוחש תעב
 .הדגאה םלועמ התע הז הלעש

1916 
 ¬כלא ידיסח לש "לביטש,,ל ךומסב אצמנה "רדח״ב דמול ינא

 לעמ תאשנתמ ונתיב רצח .ם״יתס רפוסה רג ונתיב תלד לומ .רדנס
 םימה־יבאוש םידרוי הבש ךרד תאצמנ ונתאמ קחרה אל .ץנבירד רהנל
 רוניצ .ןוטבמ יושעה בויבה רוניצ אצמנ הזה ךרדה ךרואל .רהנה לא
 ,וכותל הסינכב עשעתשהל םיברמ ונא .םידליל הכישמ דקומ שמשמ הז
 ,םהמ שי .וניניעב "םירוביג" םיבשחנה הלא ,וניניבש םילודגה רקיעב

 ףאש הקנלקשורבוד היעשו ץיבקדוצ קדוצ ,טטשפיל קילארשי ומכ
 .והצק דע ,וכרוא לכל ,וב רובעל םיזיעמ

 םיאצומו ץיקהב תוזהל םיברמ ונינש .יל בורקה ידידי אוה קדוצ
 ורבח ינזואב ברברתמ ונתאמ דחא לכ .דואמ דע הנהמ עושעש ךכב
 .םימשה ימורמב וא ריואב ,טושפ לתוכב תוארל לגוסמ אוהש תוארמב

 ¬אלמה הנהו םלוסה הנה" — וילא ינא הנופ — ״התא האור ,הנה״

 הנסה הנה" :יל בייח ראשנ וניא קדוצ ףאו ״...וב םידרויו םילועה םיכ
 ".ויתועורזב השבכ םע ונבר השמ הנהו" — אוה רמוא — ״רעובה

 ,יאבה ירבד אלא הלא ןיאש םיעדוי ונינשש םולכ אלו ךכב ןיאו

 שיחכמ וניאו ורבח לע םערתמ וניא ונתאמ דחא ךא .דבלב ןוימדה ירפ
 .הכורא העש ךשמתמה עושעש ,הז אוה עושעש ירהש ,וירבד תא

 סופיט תלחממ ,הנשב ינממ ריעצה ,לביל יחא רטפנ הז ץיקב
 תוארל ינא ליגר .יתוא אכדמ רבדהו תוכבל הלדח הניא ימא .ןטבה
 טלקמ שפחמ ינא .תיבב םוקמ אצומ יניא .דימת תוכייחמ הינפ תא
 ימכ ,גוהנל דציכ עדוי יניא .ורדחב םיאצמנ ונחנא .קדוצ לש ותרבחב
 לדתשמ ינא ,השלוח 'תולגל אלש ידכו .רבכמ אל הז רטפנ ויחאש
 דציכ םיחכונה ינזואב ראתמו ינא דמוע .ןיטולחל הנוש םשור תושעל
 לש ויבאמ הפיזנ גפוס ינאש דע ,םימורמל יחא לש ותמשנ הלוע

 .קתתשמו השוב אלמתמ ינא .קדוצ

 לכה ,תוכוס ברע :הנש התואמ יניע דגנל הלוע תרחא הנומת
 ¬ויב זע באכ ,ישארב שח ינא .םהיניב ינא ףאו הכוס תמקהב םיחרוט

 ¬וקמ לע יתבצינ ,הנכומ הכוסה ןיאש דע םוקמה תא בזוע יניא ךא ׳רת

 ינאש ימאל הלגמ ינא זא קר .תוחפטה דעו דסמה ןמ ,הרומג המ
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 ¬במ .תסנכה תיבל אבא םע ךלוה יניא .בכשל רהממ ינאו ישארב שח

 םלוכ ורזחי רשאכ ,הכוסב הדועסל ,רתוי רחואמ ינריעהל םיחיט
 .תסנכה־תיבמ

 .תיבה תא הפטע הממד .הליל ,ביבסמ הכשח התיה יתררועתהשכ

 רבכ ורזח םאה" .תורדוק הינפו ,הידגבב ,אמא הבכש יתולגרמל
 ינא ".ןושיל בכשו בוש ,ינב ,ןכ" .יתלאש — ז אמא ,תסנכה־תיבמ

 .ףלח םרט זעה שארה באכ .יניע תא םוצעל הסנמ

 ¬שכ ,יתטימ לע לטומ ,הלוח ןיידע יתייה ינאו גחה ימי ורבע

 .ומויב םוי ידמ יתוא םירקבמ ,קסור שבוחה ומיעו ,ינלופה אפורה

 ךומסב תבשל רבכ יתלוכיו יתלחמ לע יתרבגתהש ךע ופלח םיבר םימי
 םילייחש ,ילוממש םיידיה תבחר קושה רכיכב יטבמ ץוענלו ןולחל

 .םויה תועש לכ ךשמ הב ונמאיתה םינמרג

1917 

 ונאשכ ,הרייעה לש היתוביבסב םימיה םתואב לייטל וניברה
 תומוקמה דחא .רתוי קחורמה רעיה לאו תושרוחה לא םיכשמנ
 התיהש ,וז הוח .הבמרז הוחה התיה ונביל תא וכשמש םימיסקמה
 האצמנ ,ונלש "לביטש״ב םיללפתמה ןיבמ ,םונרכיהש םידוהיל תכייש

 .הרייעה ןמ קחרה אל

 דע אלא ונקחרה אל ונלש םייתרוסמה תבשה ילויטב ,םנמא
 הלילד םינרוא תשרוח האצמנש םוקמב ,הבמרזל הלועה ךרדה ׳תיצחמ

 בולוגל ליבומה רשגל ךומסבש סכמה־ת־ב
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 היה ןטק ץע רשגש ,הגורטס לחנה לא לפתשהש דרומ הל רבעמו
 ¬פלו המצע הוחל דע ונעגהו ונכרדב ונכשמה םימעפל .וילעמ יוטנ

 ערתשהש ,הבמרז רעיל דע תכלל ונכשמה ,"םילודג" תיוולב קר ,םימע
 .הוחל רבעמ םירטמוליק רפסמ

 הנומש ינבמ ,םיריעצ ויה םה םג ירבח .זא יתייה הנומש ןבכ
 ונלוכ .ץיבקדוצ לשיפ לש ותגהנהב ,םיפוצ תצובקל ונכייתשה .רשע דע
 םלואל ךומסב ןכשש ,יקסבנזפ לש ירבעה רפסה־תיב ידימלת ונייה
 ףא הבש ,תירבעה הפשה תא ונעדי ונלוכו "הזימרה" שאה־יבכמ

 .וניתושיגפ לכב ונחחוש
 רעיב רמועב ג״ל םוי תא תולבל ונלוכ ונאצי דציכ ינא רכוז
 םירבוע ונאשכ ,םיירבע םיריש םירש ,הרישב ונכרד ונישע .הבמרז
 החונמ רחאל .הוחה לא ונעיגה דע ,רשגה ינפ לע םידעוצ ,השרוחב
 ¬עה ךרד ידיצב םירגה ,םירכיאהשכ ,רעיה רבעל ונכרד ונכשמה הרצק

 ¬תהבו ןוהמתב םירזומה םינודוהיב םיננובתמו םהיתבמ םיאצוי ,רפ

 .תולעפ

 ¬וביל האלימש תושגרתהה תא ינא רכוז םויה דע .רעיל ונעגה

 וניהתשנ אל .הרגמהו קותמה רעיה חוחינ ונפאב הלעש עגרמ ונית
 .םיצעה ןיב הרהמ דע ונרזפתהו הצירב ורבעל ונצרפ אלא ,עגרל ףא

 .דקפמה תיקורשמ ףוצפצ עמשנ ,יעבדכ ונללותשהש רחאל קר

 ¬תהל אלש ונריהזה אוה .ויתוארוהל ונזאהו ותאירק לוקל ונפסאתנ

 .ונממ תאצל ונכרד אצמנ אלו רעיב עתינ ןפ ,קחרתהל אלו רזפ
 הדש־תות םיפטוק ונאשכ ,רעיה קיחב וניליב רפסמ תועש
 המכ .ונילכב םימש ףאו הלודג הואתב ונממ םיעלוב ,יסיסעו םודא
 ¬שה ןתוא לכשכ ,ץצולתהלו רישל וניברה המכו זא ץצורתהל וניברה

 .לולזלמ םילדח ונא ןיא תוע

 הרושב ,הז תובקעב הז םידעוצ ונאשכ ונישע הרזח ךרדה תא
 הכילה ידכ ךות חחושל וניברה .רזפתהל אלש ונתעד םינתונ ,תיפרוע
 קפס בנגתנ .רעיה לש וכות ךויתל םיקימעמו םיכלוה ונאש ונשח אלו
 ךות .ונא םיעות אמש ,הנוכנה ךרדב םיכלוה ונא ןיא אמש ונבילל
 וב ונשגפ אלש ץורע ,הגורטסה לש ויצורעמ דחאל ונעגה ךכ ידכ
 ץורעה תא ונרבע .םיעות ונחנאש ונל ררבתנ התע .רעיה לא ונכרדב
 .רעיה לש והצקל עיגנ רבד לש ופוסבש ,הוקת ךותמ תכלל ונפסוהו

 ווילגרל רשא ץעה ילדנסש םג המ ,רתוי השק התע התשענ הכילהה
 .דועמל אלש ידכ דואמ ץמאתהל ונילע היהו םיקלקלח ושענ

 -רבג רקב יעור ,םינלופ םיריעצ הנומש :הדרח ונאלמתנ עיתפ
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 ונששח .םהינפ לע ךויחשכ ונב וננובתהו ובצינ םה .ונלומ ודמע םינת
 .םיצקש לש םכרד הזו םה םייוג ירהש ,ונדגנ והשמ םיממוז םהש

 הצע סכטמ אוהשכ ,העמק ךובנ הארנ ,ונלש ךירדמה ,לשיפ השמ
 טילחה רבד לש ופוסב .וז הנכסמ ץלחהל דציכ ונמיעו ומצע םע
 ונתוחנהל ףאו םולשב ונל חינהל ותואיש ידכ ,ףסכ תנתמ םהל עיצהל
 המכ ףוסאנש טילחהו ךירדמה דמע .ונידיב היה אל ףסכש אלא .ךרדב
 ונתנ : היה ךכו .םהל ןתינו המודכו תויקורשמ ,םירלוא :םיצפח
 דעו ,םהיתוארוה יפ לע ,ונכרדב ונכשמהו "תונורוד" המכו המכ םהל

 .ונתיבל הליבומה ךרדב ,רעיל ץוחמ ונאצמנ הרהמ
 לכמ םירכשנ םיצקשה ואצי אל רבד לש ופוסבש ,ינא רכוז
 ,רעיל ואצי ,"ץולחה" לע וכייתשהש ,םידוהי םיריעצ המכ :וינעה

 םהמ ולטנ ,םיצקשה תא וספת ,םהילא הוולתמ םירטושה דחאשכ
 .יעבדכ תומולהמ םהב ותיחנהו ונלש "תונורודה" תא

1918 

 ונרבעו ,יקסבונילק תיבבש ,ונלש תחוורמה הרידהמ ונרקע
 רכממל תונח המיקהו החרט אמא ."בהזה בוחרב״ש ץע תיבב רוגל
 ,יבא וליאו .םינפ הל הריאה אל החלצההש אלא ,תונוש תורוחס

 .לובגה־רמשמב רטוש הנמתנ ,ןי׳זבוד תא םינמרגה ובזעשמ

 אלש ינריהזהו והבור תא התיבה ומיע איבה דציכ ינא רכוז
 ןמ תינסחמה תא קירהש רחאל ,םיתיעל קר !הלילחו סח וב תעגל
 ףאש זא יבילב הלע המ םושמ .וב עשעתשהל ונל ריתה ,םירודכה
 רמשמב זא ויה םידוהי השולש .הבורה ןמ ,ונממ ארייתמ ומצע יבא

 .יבאו ׳זיר ,חונמה סקונזור קחצי :לובגה

1920 

 ;תווחה ילעבו ,1919 תנשב ,בולוג תא ובזע םינמרגהש רחאל

 הב ךורעל ידכ ,ונלש הרייעל םינמדזמ וליחתה ,"ינשה רבעה" ןמש
 ינש ףאו ,יבא .רפתשה ונבצמו ונלש תונחה הכלהו החתפתנ ,תוינק

 .לובגה־רמשמ תא בוזעל ורהימ ,םירחאה םידוהיה

 לע ןזואל הפמ ורבע תועומש .תוחיתמ ימי זא ויה םימיה
 םיערופה םיקזוק לע — הזמ עורגו ,ונתרייעל םיברקה םיקיבשלובה

 .םחצמב םהל ׳תחא ןיע קרש ,שאר יחלוגמ םירטט לעו םידוהיב

 ,קושה רכיכ רבעל םישרפ ינש וצרפ דחא םוי ירהצב :ינא רכוז

 ךות ,רוחאל ובבותסה ,רכיכב םהיסוס ורצע .הרעס חורכ םירהוד
 קר .ואבש תמועלכ ומלענו ,תוירוחאה םהילגר לע םידמענ םהיסוסש
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 ¬רפ תדיחי הרייעל הסנכנ ,םיירהצה ינפלש תועשב ,םוי לש ותרחמל

 .תודגנתה לש ןמיס םושב הלקתנ אלש ,םיש

 לש םימי ויה הרייעב םיקיבשלובה לש םנוטלש ימיש המוד
 .םימיענ םימי הלא ויה ,םיריעצה ,וניניעב ,םוקמ־לכמ .תיסחי הוולש

 ףרוחב בולוג ירהב םילייטמ ןי׳זבוד יריעצ

 ףא וניניבש "םילודגה" ,הברדא ,הערל שיאב ועגפ אל םיקיבשלובה
 .הציחרל רהנה לא םתוא םיליבומ םהשכ ,םהיסוס לע בכרל וכז

 ,הרייעה יתא םינלופ םיבדנתמ ופיקה רפסמ םימי רובעכש אלא

 לע דרי םירודכ רטמ .בולוג ירוחאמש תועבגה לע םיסרפתמ םהשכ
 יתואו רגובה יחא תא חולשל ורהימ םהו םידליל ודרח ירוה .םיתבה
 דודה .הינשה המוקב ,ץיבקדוצ לש ותיבב רגש ,טנל לשרה דודה תיבל
 םירודכה תמחמ ,הנותחתה המוקב ,ץיבקךוצ לש ותרידל ונתוא חלש
 ונאשכ ,םירענ דוע לש םתרבחב םש ונאצמנ .קספה אלל ורונש
 ¬מו היריה־תונוכמ ןואשל םיניזאמ ,הצוחה םעפב םעפ ידמ םיציצמ

 .לודגה ריקה ןורא יבג לע תושיקנב ןתוקחל םיסנ

 .הרייעה לע הדרי הממדו היריה־תונוכמ וקתתשנ המ ןמז רובעכ

 .ונתיבל ונרזחו דודה תיב תא ונבזע .וציק לא עיגה ברקהש המוד
 ואצמ םה .םוקמב שופיח וכרעש ,םיבורב םיניוזמ םישנא ונאצמ רצחב
 קיבשלוב אלא אוה ןיאש ורבסו ,המ־םושמ ,רתתסמ יבא תא
 יבשותמ דחא ,העש התוא ,םשל ןמדזנ אבא לש ורשואל .רתתסמ
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 ,אלא ,קיבשלוב וניא יבאש ,דיעהו הפי־הפי ותוא ריכהש ,בולוג

 .לובגה־רמשמב רטוש ,ןילופ תנידמ תמקה םע ,שמישש ימ ,הברדא

 .יבא ייח תא הליצה וז תודע

1926 

 ¬לאנ ונאו םיניוצמ ונתונחב םיקסעה .גשגשמ הרייעב רחסמה

 ¬ומיל תא וז הנשב םייס השמ יחא .הרידה ןובשח לע הביחרהל םיצ

 התיכב רבכ דמול ימצע ינא .השרוובש יעוצקמה רפסה־תיבב ויד
 ןכו קחציו םוחנ — םיריעצה יחא ינש וליאו ,הנורחאה ,תיעיברה
 םידמוע ונא .ןי׳זבודבש יללכה רפסה־יתיבב םידמול תידוהי יתוחא
 ,רתויב תומיענה ןמ ללכ־ךרדב איהש הפוקת ,ץיקה תרגפ יהלשב

 .םד תלילע תמחמ ,לודג דחפב הרייעה ינב לכ םינותנ התעש אלא

 ידוהיש העומש וציפה ,הרייעל ץוחמ םהילהא וטנש ,םינעוצ
 .תדה יכרצל הטחשו םינעוצה תונבמ הדלי בנג ,ומש גרבסולפ ,דחא

 םיריעצ ,בולוג ינבמ םירצונ הרייעה לש הייתובוחר ואלמתנ הרהמ דע
 ."תונברוק" םהל אוצמל םישקבמ ,תומייאמ םינפב וטטושש ,םישישקו

 .םוקמב התארנ אל ,הלא ןיעמ םירקמב ליגרכ ,תימוקמה הרטשמה

 ,ןיפירל םיפוחד ואצי ,םיפסונ םידוהי המכ ומיעו ,טנל לשרה ,ידוד
 ועיגה הרהמ דע :אלפ הז הארו .זוחמה תרטשממ הרזע שקבל ידכ
 ינב תא שרגל וחילצהש ,םיצרמנ ךא ,רפסמב םיטעמ ,םירטוש המכ

 .הרייעהמ בולוג

 גרהש אוה הדליה יבאש ררבתנ רבד לש ופוסב .הפלח הנכסה
 ושרוג םוי לש ותרחמל .םידוהיה לע לילעהל שקיבו ותב תא וידי ומב
 .םיקיזאב םילובכ םילבומ םהמ המכשכ ,הרייעה ימוחתמ םינעוצה

 .החמשו הרוא התיה ןי׳זבוד ידוהיל

1929 
 הדובעהש םג המ ,ןי׳זבודב םוקמה יל רצ .השרווב התע אצמנ ינא
 ¬קמב דובעל חילצמ ינא ,הלודגה ריעב ,ןאכו .יחור יפל הניא תונחב

 אלא יל תשמשמ הניא הדובעהש אלא .תינכמ תורגסמ — יתשכרש עוצ
 ינא .טרופסל זא םינותנ יחור ינייעמ לכ ןכש ,דבלב םויקל יעצמא
 רחאל ,היחשב ןמאתהל הברמו "יבכמ" טרופסה ןוגראל ךייתשמ
 תייחשב ןושאר םוקמ ספות ינא הרהמ דע .ףורגיאב יתקסע ןכל־םדוקש

 .תויצרא תויורחתב השרו "יבכמ" גיצנכ עיפומו הזח

 הנהנו ןנוחמ יאטרופסכ הליהת רצוק ינאשכ ,הפוקת התואב
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 יל רפסמו הקפיל הבוק ידידי ןאכל ןמדזמ ,הלודגה ריעב םייחהמ
 אוה .ןכ תושעל ןנוכתמ ומצע אוה םג יכו ,ליזרבל רגהמ ןיפ קינומש
 ,תאז השעא המל יכו .ךכל הטונ יניא הליח׳תב .וילא ףרטצהל יל עיצמ

 תצורמבש אלא !ילכה לע לבוקמ יננהו השרווב הפי הלבמ ינאשכ
 עובטה תונקתפרהה רצי יב רבגתמו יחומב רקנל ןויערה ליחתמ ןמזה
 רגהל טילחמ ינא .תבזכנ הבהא ךכל הוולתמש םג המ ,הדילמ יב

 .ליזרבל

1933 

 תיבב םידידי תצובק םע בשוי ינא .בורקמ הז ליזרבמ יתרזח
 ¬מנה ,הינמרגב תוריחבה תואצותל םיניזאמו הפק םימגול .בולוגב הפק

 לאנויצנה :טלחהב הרורב רבכ הנומתה .עגרב עגר ידמ וידרב :תורס
 ןיא ןיידע ,םרב .םיכוזה םה — רלטיה לש ותגלפמ — םיטסילאיצוס
 המצע בולוגבש הדבועה תורמל ,םיששוח ונא ןיאו רבד םישיגרמ ונחנא

 ."דנגוי רלטיה״ב םיריעצה םינגראתמ

 עייסמ ינאש ךכל טרפ ,שממ לש הדובעב קסוע יניא םייתניב
 תוחוקלהמ םיבר ;ער יכב התע םיקסעה .םתונחב ירוהל המ תדימב
 דיקפת .םהל ףיקהלמ לודחל םיצלאנ ונאו םבוח תא םיקלסמ םניא
 םייתניב יתרגבתנ ירהש ,ימצע לע לטונ ינא ,רקיע לכ םיענ וניאש ,הז
 ־רחאל םגש ,רמאהל הנתינ תמאה ךא .ליזרבב רחסמב תצק יתיסנ־תנו
 .םלשל תגשמ הניא בוש םדיש ,םיקיתו םינוקל ףיקהל םיצלאנ ונא ןכמ

 גרבסולפ םהרבא 'ר
 םינעוצה תלילעב ישארה םשאנה

72 



 גנילרפש קחציו הניד

 ...טעמ תונורכז

 ,םיידוהי םייח םתוא לע השודקבו שחלב רהרהל ינא שקבמ
 ,יחור יניעב ,תוארלו רוזחל .רישע ןכות יאלמ ךא ,םיעונצ ,תויווח יבר
 קרש ,ץנבירד רהנ לעש ןי׳זבוד ,ןילופ ץראב ,הנטק הרייע התוא
 תכייתשמה ,הכומס הרייע ןיבל הניב םילידבמ רצה רהנה לש וימימ

 .בולוג — תיברעמה היסו־־יפ לע
 היתובוחר לע ,םיכומנהו םיפיה היתב לע ,הבוהאה ןי׳זבוד
 .םירוהט ,בל־ירשי םירוהי :םידוהי תואמ הכותב תסלכאמה ,םירצה
 םייח ,הנימב תדחוימ םייח תכסמ םהייחב וגראש ,םיינעו םירישע

 .םייתרוסמ םיידוהי
 הסיסתה לע ,תונושה היתופקשה לע ,םינושה הידבר לע ןי׳זבוד
 תוכז לע קבאמהו הסנרפ ירחא תדמתמה הפידרה ,הבש תדחוימה
 םינינעמ םג ויהש ,םיירוביצ םייחל םיאמצה ,םיססות םידוהי .םויק

 .רתויב
 תונורכז יתוא םיפיצמ ,םש ילע ורבעש ,יתודלי ימיב ירכזיהב
 .לודג דחא םולח אלא הז היה אל וליאכ ,המימחו הבר תומיענו
 ,יתרייע יתבזע זאמ םינש תורשע שולשמ הלעמל ופלחש רחאל
 טעמכ תיבו תיב לכ ינא רכוז םג םא ,לפרע ןיעמ יתונורכז םיפוטע
 עוריא ,רבע רשא לכב ירהרהב ,הפוקת תפדור הפוקת .החפשמ לכו
 .םש ומקרנ רשא םייחל ויה ונימב דחוימ םעט ,ןכא ...עוריא ףדור

 ילע המוש ,הב היה רשא לכ לע ,הרייעה לש הרכז יתולעהבו
 תאו גנילרפש השמ וניבא תא :םישודקהו םירקיה ירוה תא ריכזהל
 יתויחא תאו וניחא תא ,ץיבקדוצ תיבמ הגייפ — הבוטה ונמא
 םיגונ ,יתוא וויל דציכ ינרכוז !הכרבל םנורכז ,הרופיצו לזייר —
 תונורכז קר ,תונורכז ורתונ יבילב .לארשי ץראל יכרדב ,םירשואמו

 ...דבלב
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 ,הארונה האושה רחאל ,םלועה תמחלמ םותב ,1943 תנשב
 ׳ץיבקדוצ — ידוד ןב ,שאמ לצומ דוא ,ידיחי דירש יניעל הלגתנ
 ,םיקתרמהו םישגרמה ויתורוקל יניזאהב .׳ץיבקדוצ םהרבא תיבמ ,ל״ז
 לעו ילש יתחפשמ לע ,הפינעה ותחפשמ לע דריש ןוסאה לדוגב יתשח

 תסנכה־תיב תוברוח לע
 רטכאלש בייל :הנומתב

 ,םשמ םמצע רוקעל וכז םהמ םיטעמ קר .ןי׳זבוד — יתרייע ידוהי
 הלא ,תעדל אמצהו ססותה רעונה .לארשי ץראל תולעלו ,דעומ דועב
 ,לאגיהלו לואגל ושקיב רשאו "ריעצה־רמושה" תעונתל וכייתשנש
 תולעל וכז הלא — הרייעלו םמצעל הליהתו דובכ םיאיבמ םהשכ

 .לצניהלו לארשי ץראל
 הפוסב רקענ ...דבאו הפסנ הרייעה ינבמ יראה קלחה ! ההא ,ךא

 ...וזה הפיה הרייעב םג הרבעש המויאה
 ! ? ונניאו היה רשא לכ תוצמל תורופס םילימ לש ןחוכב שיה
 אלא ונממ ורתונ אלש ראופמ רבע לש ורכז תולעהל ןחוכב שיה

 1 ז דעל וחמיי אלש תונורכז ,דבלב תונורכז

 קירסמ רפכ ,תינעמ
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 תועונתו תודסומ



 סקונזור הדוהי

 תינתלעפו תססות הליהק
 תילכלכה תוליעפה .א

 ,ןיפיר זוחמל תכייתשמה הרייע אלא ןי׳זבוד התיה אל םינפל
 םלועה תמחלמ םות םע ,תיאמצעה ןילופ לש התמוקת זאמ ךא

 .בולוג םע הדוחיא בקע ,רתוי 'תיאמצע ריע התשענ ,הנושארה

 םירעה םע ןי׳זבוד תא ורשק תנגרואמ הרובחתו לזרב־תליסמ
 ירשקל תודוה ,םנמאו .ילכלכה החותיפל ועייסו השרוו ׳זדול ,קבלצולו
 הילא הכשמש ,תקקוש רחסמ ריעל התשענ איה םיחונה הרובחתה

 .הביבסה יבשות תא

 תיתרבחה תוחתפתהה לע םג ,ןבומכ ,העיפשה וז !תילכלכ תורע
 הבחר יד הבכש ,ןמזה תצורמב ,הרצבתנו המק .םוקמב תיתוברתהו

 .ריעה ייח לע ומתוח עיבטהש ,יטנגילטניא רעונ לש

 םתסנרפ ריעה ינבמ םיבר ואצמ תרדוסמה הרובחתל תודוה
 לש הגושגשל םרגש המ ,הינמרג םע תיאלקח תרצויתו תואובת רחסב
 ךא ,םינויבא ורסח אל ,עבטה ךרדכ ,ןאכ ףאש ןבומכ .בולוג־ןי׳זבוד
 לש ילכלכה הבצמ היה ,הביבסה תורייעב בצמל דוגינבו ,ללכ־ךרדב

 .ריפש ריעה

 םיכירצ ויה ,הכלהו הבחרתנ תילכלכה םתוליעפש ,םירחוסה
 םינקסע ואצמנ זאו .רתויו רתוי שגרוה וב רוסחמהש ,רזוח ןוהל
 דומעיש ,קנב םיקהל ידכ ,למעו חרוט לכ םמצעמ וכסח אלש ,רפסמ
 טמיש ,הולמ תפוק ןיעמ ,הז קנב ,םנמאו .םיבשותה לש םתורשל

 .םוקמבש רחסמה ייחב הרהמ דע רכינ ומושירו ריעה ינב תא

 קר אל בולוג־ןי׳זבודב !תרכינ הלחה םירשעה האמה תעפשה
 ףא .םייתוברת־םייתרבחה הייח םוחתב ףא אלא ,הלכלכה ימוחתב
 םיבר םירבח ופיקהש ,תונוש תוגלפמ ומק ,תולודגה םירעבכ ,ןאכ
 םהשכ ,תוגלפמה תחאל םלוכ טעמכ וכייתשה םיריעצה .רפסמב
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 לש שגפמה תומוקמב ;תבשב רקיעבו ,טעמכ ומויב םוי ידמ םידעוותמ
 ינייפואה טהלב ,םיניידתמו םיחחושמ ,האצרהל םיניזאמ ,העונתה

 .םיריעצל

 ,רעונה תא הילא ךושמל השקיב הגלפמו הגלפמ לכש ןבומכו
 .הדיבש םיעצמאה לכבו םיכרדה לכב ,התרבח דגנ תקבאנ תחאהשכ
 .רעונה ינב ןיב םיסחיה תפרחהלו הבר תוחיתמל םיקרפל םרג הז קבאמ

 תיכוניחה תוליעפה .ב

 ולביק ,ורבע םימיב ,הלוגבש לארשי תיב תורייע בורב לבוקמכ
 הרות "דמלמ״ה ץיברה ובש .."רדח״ב םכוניח תישאר תא לארשי ידלי

 .העוצרב תובורק םיתיעל רזענ אוהשכ ,םיריעצה ויכינחל
 ונתנ אל — תונבל רשאב ;דבלב םירענל ןינע היה ךוניחה
 יתא אורקל עדת תבהש ךכב וקפתסה םה .ןכוניח לע םתעד םירוהה
 ושקיב םה ;םישנה תרזעב תיניירקל הקוקז אהת אלש ידכ תוליפתה
 ,ןדיקפתו ןמוקמ תועדויה ,תורשכ תוהמיא ןתושעלו תונבה תא ךנחל
 ילבמ ,רוזחמבו רודיסב האירקה תעידי לע הלוע וניא ןדומלת לכשו
 ךכל וגאד רתוי םיילארביל םירוה .תולימה שוריפ תא וליפא ןיבהל
 ,יניטלה תיב־ףלאה 'תא ריכת ףאו שידיא בותכו אורק םג עדת תבהש
 הנידמה תפשב םיבתכמה לעש תובותכה תא בותכל לכותש ידכ

 .וציקל תונבה לש ןכוניח עיגה הזב .תימשרה
 תמוחב םינושארה םיעיקבה ועבנ וזה האמה לש םירשעה יתונשב
 םהיתוטיש יפ־לע םישידח ,םיינוליח רפס־יתב ודסונ .הנתיאה תרוסמה
 רעונה .תונוש תופשב םירפס וליכהש תוירפס ומקוהו ,םהיתורטמו
 תווצמ אלמל ןכומ אוה ןיא בוששכ ,וכרד תא ומצעל ללוס ליחתה
 םישקבמ םהשכ ,םישדחה רפסה־יתבל ורהנ םיבר .וקל וק םירוה
 וכישמה ףא םהמ .םינושה תוברתה ימוחיתב תועידי םמצעל שוכרל

 .תואטיסרבינואב ףאו םיינוכיתה רפסה־יתבב םהידומיל
 ועיפשה םיינוליחה רפסה־יתב תוטשפתהו תיתוברתה תוליעפה
 לוכי אוה ןיאש יתעדל ריכהש ,יתרוסמה ךוניחה לע םג תרכינ העפשה
 סינכהל ץלאנ אוה ףא .ןמזה תועיבת ינפב רגוסמו רוגס תויהל ףיסוהל
 ערקש ,ןקותמה רדחה ,םנמאו .תודהיה ידומיל תרגסמב לוח ידומיל
 ואציש ,םיבר םידימלת ףיקהל ףיסוה ,תיללכה תוברתה לא "ןולח"

 .דחי םג תיללכ תובריתבו תודהיב םירישע ונממ
 תאטבתמש ,תינויצ תוליעפ םג הליחתמ וז הפוקתבש ןייצל שי
 ,תויאלקח תווחב תיצולח הרשכהל האיציבו תירבעה ןושלה דומילב
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 ותואנש ,תווח ילעב ,םידוהי ואצמנ .ץראל הילעל םינוכנ תויהל ידכ
 לש םתרשכהל קר אל הברה העייסש ,וז הרטמל ןהיתווח דימעהל
 .הרייעב תינויצה העפשהה תקמעהל ףא אלא ,תואלקחל םיריעצה
 יואר םיריעצה תא ודדועו תורשכהה תמקהל ועייסש תווחה ילעב ןיב
 .יקסני׳זבוד לשרהו רדעלופ ,הניור בקעי ,אגימש בקעי קחצי תא ריכזהל
 ולעש ,ןילופ לש היקלח לכמ ,םיצולחל הממח ושמיש ולא תורשכה

 .הלוגב םהיחא ריתי לש רמה לרוגהמ ולצינו לארשי ץראל

 ךבנפוא השמ קחצי ׳ר לש ותושארב ,בולוג־ןידבודב תינויצה תורדתסהה יגיצנ
 (לאמשכ ':ש ,הנושארה הרושב)



 <הקנלקש1רבוד> רוד םהרבא

 םינומיאו תודסומ

 יתדלונ הב ,ןי׳זבוד יתרייע יל הרוכז יתעד לע יתדמעש םוימ
 .תיאסרגנוקה ןילופ לש הברעמב הוולשו הטקש הניפכ ,יתלדג הבו
 ,רבעה יכבנמ תונורכז תולעהל הסנמו ירוענו יתודלי ימיב רכזנ ינאשכ

 הישנא לע ,היתורצחו היתואטמס ,היתב לע ,ןי׳זבוד ינפל הלועו הפצ
 ומסרפתנש ,םינפה יריבסמו םידבכנה הידוהי לעו םינמחרהו םיבוטה
 תובר םימעפ .םיחרוא יסינכמו 'תוכילה ימיענ םישנאכ הביבסה לכב

 רפסל וברהש ,תורחא תורייע ינב לש םהיתוחישל ןיזאהל יל ןמדזנ
 .תוימורתה םהיתודימ סנ לע םילעמ םהשכ ,ןי׳זבוד ינב לש םחבשב
 הליהת ירבד יתעמש ,ןילופ תורייעב ורבעש ,םינשרדו םידיגמ יפמו

 .יתרייע ינב לש םתונבדנ לע
 םימי ,הנושארה םלועה תמחלמ ימימ הנומת יניע דגנל הלוע
 ברקמ ,םידוהי יפלא .ןילופ לש תולודגה הירעב דבכ בער ררש םהב
 היתורייעו הנידמה ירפכ ינפ לע זא וטשפ ,רקיעב םיבולעהו םיינעה
 תורייעה ןמ התיה ןי׳זבוד .םנובער רובשל םחל תפ אוצמל ידכ
 די לעש יוחמתה תיב .םיטילפה לש םתרזעל וצלחנש תונושארה
 ,םויה תועש לכ ךשמ שרוד לכל תוחורא קליח "לביטש רקצובטוא״ה
 .םיכרצנה ןיב םתקולחבו םילישבתה תנכהב תולמע הרייעה ישנשכ
 ,הרייעה ינב לכ ברקב הרבעש תוררועתהב שוחל היה אלפנ המכ
 ןתוריסמב תולוע םלוכ לעו ,וז הוצמב קלח לוטיל םיחמש לכהשכ
 חרוטו למע לכ ןמצעמ וכסח אלש תוינקדצה ולא ,תוינקסעה םישנה

 .םיקקזנל החמש טעמ םורגל ידכ
 ,םלולסמל םיבש וליחתה םייחהו הציקל המחלמה העיגהשכ
 ונתרייעש ,םהמ ויה ,םרב .םהירוגמ תומוקמל םיטילפה בור ורזח
 הלא ויה .הב ועקתשנ םהו הנממ דרפיהל ובא אלש ,םהל המסק
 םינש .דובכב ונכותב םתסנרפ אוצמל וחילצהש הכאלמ־ילעב רקיעב
 לע ולעה דוע ,םידבוכמ םיתב־ילעבל וכפה רשאכ ,ןכמ־רחאל תובר
 םתויהב ,םיינוע ימיב הרייעה ינב םמיע ולקגש םיברז־ע םידסחה תא סנ

 .םיבערו לכ ירסח ,שפנ־יבולע םיטילפ
 בר לש ונב ,דנבאנוז לדנמ לש וירבד ויה רתויב םיעלוק ןכא
 רכזו ןי׳זבוד ונתרייע לש הרכיז ותולעהבש ,ל״ז הדוהי ׳ר ,הרייעה
 ...רתסב ןתמ ,הקדצ ,שגר התיה ןי׳זבוד ,בל התיה ןי׳זבוד" : רמא ,הינב
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 ויה םוקמה ינב לכ יכ ,םיחפוקמ ויה אלו שפנ־יבולע ויה אל ןי׳זבודב
 * .״תחא החפשמכ

 הליהקה דעו
 ,הלוגב לארשי תוליהק ראשבכ ,היה ןי׳זבודב הליהקה דעו
 קר אל םימיה םתואב תרכינ התיה ותעפשהש ,רתויב דבוכמ דסומ
 אלש אופיא אלפ ןיא .םייחה ימוחת ראשב ףא אלא ,יתדה םוחתב
 תא תונמל היה לבוקמ .וב תוגיצנה לע רמ קבאמ להנתה םעפ
 םיטילחמ ויהש ,הירישעו ריעה ינקז ןיבמ הליהקה דעווב םירבחה

 תפוקתו הפיכב םיטלושה םה ויה ללכ ךרדב .םמצע ןיבל םניב ךכ לע
 הרבג הנושארה םלועה תמחלמ םותב .הלבגה אלל הכשמנ םתנוהכ
 ורשעתהש ,םישדח םיפיקתו םירישע לש םתעפשה הליהקב הכלהו
 םדיב הלעו ,"םילביטש״ה ידיסח י״ע םג וכמתנ םה .המחלמה תונשב

 .הליהקה לש םיקיתווה הירבח לע םתורמ יתא ליטהל
 ןה .הרייעה ייחב בושח ערואמ ויה הליהקה דעוול תוריחבה
 תסנכה תיבב ,הלא םע הלא םיחצנתמ לכהשכ ,הלומהו שער וולתנ

 .הוקמב וליפאו תובוחרבו "םילביטש״ב ,שרדמה תיבבו
 ןיבמ םיריעצ תצובק הנגראתנ הנושארה םלועה תמחלמ םותב
 ייחב ליעפ קלח לוטיל השקיבש ,הרייעבש 'תינויצה תורדתסזזה ירבח
 ,רנטוק ,דלפנטכיל ןיילק ,הניור למל :ונמנ וז הצובק לע .הליהקה
 דעווב תמלוה תוגיצנ לע ,ןבומכ ,וקבאנ הלא םיריעצ .םירחאו רגרפ
 אלמל ושש אל םיפיקתהו םירישעה םג ןכו םיקיתווה .הליהקה
 ומייקתנש רחאלו ךשוממ קבאמ רחאל קרו םיריעצה לש םתלאשמ

 םגיצנ תא דעוול סינכהל םיריעצה וחילצה ,רתוי תויטרקומד תוריחב
 תא ריבגהל ושקיב "ןויצ־ילעופו" "דנוב״ה ףא .דלפנטכיל—ידיחיה
 רבדה הלע אל םהיצמאמ לכ ףרח ךא ,דעווב גוציי ידי לע םיתעפשה
 ינבש ידכמ הדימה־־לע־רתי םיינשדח ןיידע ויה םהיתונויער .םדיב

 .םתוא וטלקי הרייעה
 דנבאנוז ביל הדוהי ׳ר ,הרייעה ברל היה רתויב דבכנו םר דמעמ
 ויתועידיב קר אל טלבתה אוה .םינדמלה ילודגמ דחאל בשחנש ,ל״ז
 והושעש תוימורתה ויתודימבו וביל בחורב ףא אלא תופיקמהו תוברה
 יבשות לכ תא וילא ברקל עדי ;תיממעה ,תיבבלה ותשיגב .יממע גיהנמ
 הנובתב הליהקה ינינע תא להנמ אוהשכ ,היתובכש לכ לע ,הרייעה
 הרייעה יבשות ליבשב היה אוה .ךכ־לכ ול םיינייפא ויהש הוונעבו

 .א״תב הכרענש ןי׳זבוד ילוע לש תיללכ הפיסאב ורמאנ םירבדה •
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 רשאכ ,םנמאו ...בא — הזמ רתוי אלא ,ינחורו יתד גיהנמ קר אל
 תונויסנה לכ תורמל ,בר אלל הכורא הפוקת הרייעה הראשנ רטפנ

 .ויתחת רחא אוצמל
 ועיפוה אטיל ׳תוליהקמ וליפא .ןבומכ ,ורסח אל םידמעומ
 תא תשרל םימיאתמ ואצמנ אל םהש אלא ,םתודמעומ ועיצהש םינבר
 "ןייד״ה םייתניב אלימ וז הפוקתב .דנבנוז ביל הדוהי ׳ר לש ואסכ
 לש תרוסמב ךישמהל ץמאתמ אוהשכ ,רטפנה ברה לש ומוקמ תא
 ,םימש ארי ידוהי "ןייד״ה היה םנמאו .הרייעה ינב םע םיבוט םיסחי

 .תוירבה לע לבוקמו ,קדצ ףדור
 תוגלפמו םינוגרא ,תועונת

 וחתפתה אלא ,תחא תבב הרייעה לע ודרי אל תועונתו תוגלפמ
 תצובקל ביבסמ וא תחא תוישיאל ביבסמ תוזכרתמ ןהשכ ,טא־טא
 .םנויערל םינמאנ םירבח אוצמל ושקיבו ןויער הזיאל ורסמתהש םישנא
 תביח" תעונת תא ל״ז אקפיל שוביפ ׳ר הליחתב וגציי ,ינרכוז ,ךכ
 תונטק תוצובק ."יחרזמה" יתעונת תא סקל ףלוו שריה ׳רו "ןויצ
 .ךדיאמ דנובה תאו דחמ "ןויצ ילעופ" תגלפמ תא וגציי םירבח לש
 תועונתה לש ןתוליעפ הרבג הנושארה םלועה תמחלמ םותב קר

 .לדגו ךלה ןהירבח רפסמו תוגלפמהו
 תינויצ העונת לש היתונגראתהל ףונמ השמיש רופלב תרהצה
 תטלוב תוישיא ,ל״ז ךבנפוא השמ קחצי ׳ר דמע השארבש ,הלודג

 "ןויצ־ילעופ" תצובק
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 תינויצה תוליעפה .הכות־ךותב עובט היה ינויצה ןויערהש ,ןי׳זבודב
 ןודעומב .גנילרפש לש ותיבב ןגראתנש "היחתה" ןודעומב הזכרתנ
 תותבשב םיניזאמ םהשכ ,הרייעבש רעונה ינב בטיממ וסנכתנ הז
 תינילצרהה תונויצה לע ל״ז ךבנפוא השמ קחצי ׳ר לש ויתואצרהל

 ןרהא לש ויתוריקסל וניזאה ןכ־ומכו .םירחא םינוש םיאשונ לעו רקיעב
 םג ןודעומל ונמדזנ םעפב םעפ ידמ .םיריעצה לש םגיצנ ,ץיבקדוצ
 ולטנ ךכל ףסונב .השרווב זכרמהמ ונמזוהש הלאכ וא ,םיחרוא־םיצרמ
 ל״קקה — תוינויצה תונרקה ןעמל הדובעב ליעפ קלח םירבחה ןבומכ

 .דוסיה ןרקו
 התיה "היחתה,, ןודעומב הלהנתהש תרחא הבושח הלועפ
 ברעה ירועשב ודמילש םירומה לע .רעונל תירבעה הפשה תיינקה
 ;תירבע דמילש ימ ,דמלמ ןסינ ׳ר לש ונתח ,םולב לואש רמ םג הנמנ
 םימסרופמה םיינלופה םירפוסה תא ,רתוי תרחואמ הפוקתב
 לש וכוניחב היחה חורה .גיצנדב וררוגתהש ,יקסמור׳זו יקסבשיבושפ
 ויתונורשכו וצרמ בטימ שידקהש ,דנבאנוז לדנמ היה הז דמול רעונ
 תנמואמה ודיו הבוטה וחור .ריעב ינויצה רעונה לש ונרק תמרהל
 חרט םמיעש רעונה ייחב בטיה ושגרוה דנבאנוז לדנמ ךנחמה לש
 ותדובעב ונימי די .םייתרוסמה םיגחה תארקל רקיעב ,תוגצה תנכהב

 .רנורג־ץנרק רתסא התיה הכורבה
 לאומש דמע השארבש ,םיפוצ תעונת םג הנגראתנ הפוקת התואב
 םיפוצה 'תעונתו ןילופ תא קסור בזע הרצק תוליעפ רחאל .קסור ךורב
 ןכש ןושארה "ןק״ה :ינרכוז .״ריעצה רמושה״ תעונת תויהל הכפה

 תולועפל ,תותבשב רקיעב ,ונפסאתנ ןאכ .הנח־הקלא לש התיבב
 ל״ז טורבטרה שריה תכרדהב תוחיש ,רוביצב הריש :תונוש תויתוברת
 םידמוע וראשנ םיברו םלוכ תא ליכהלמ רצ דימת היה םלואה .דועו
 רחואמו ,"ץולח״ה — ןוגכ תורחא תועונת וחמצ וז העונתמ .ץוחב

 ."חוכ״ה יביטרופסה בולקה — רתוי
 ץולחה

 "ץולחה" תעונת לש התוטשפתה םע ,םירשעה תונש תישארב
 לש התישאר .ןי׳זבודב םג העונתל ףינס םקוה ,ןילופ יבחר לכב
 *,השרוב זכרמהמ ,שישר סחנפ לש ותאצרהב הרושק תונגראתהה
 לש דוסיה יוק לע הצרמ אוהשכ ןילופ לש היתורייע ינפ לע רבעש
 התיה ׳תונעהה .העונתה יפינס לש םתונגראתהל השועו "ץולחה"
 ׳ץולחה" לש תירקיעה ותלועפ .העונתל ופרטצה םיבר םירבחו הלודג

 .הוקת־חתפ תיריע שארכ תובר םינש ךשמ שמיש שישר .פ *

82 



 הסינכ תורשא תלבקל הגאדו הילעל רעונה תרשכה — התיה
 הלאל הרשכה יזכרמ ומקוה רתוי רחואמ .לארשי ץראל (םיטקיפיטרס)

 *.הילעל םידמעומ ויהש
 ,"ץולח״ה תולועפ לכב ליעפ קלח ולטנ ןי׳זבודב ףינסה ירבח
 ונייה .השרווב זכרמהמ ולבקתנש תוארוהה רחא םיאלממ םהשכ
 .תונקיידבו תוריהמב תוארוהה רחא ונאלימו הלועפל דימת םיכורד
 לודג ףחכ םוכס סויג :השק המישמ םעפ ונילע הלטוה דציכ ינרכוז
 ונדמעו (.ונלשכ ןטק ףינסל םוצע םוכס — יטולז 500) זכרמה ליבשב
 בר למע עיקשהל ונילע היה .ונידיב רבדה הלע לקנב אל יכ םא ,ךכב
 עיצה דעווה תבישיב .שורדה ףסכה תא ףוסאל ידכ תולובחת לבחיתלו
 ,םייממע םירמז דמצ — דלפגילזו סינפיק תא ןימזהל םירבחה דחא
 .הרייעב העפוהל — קניצוכ׳צ טיקה ריעב זא וררוגתהש ,להקה יבוהא
 תצפהבו תוסנכההו תואצוהה בושיחב ,העפוהה ןוגראב ונחרט טעמ אל
 תיניצר תובייחתה ונמצע לע ונלטנב ונדרח הדרח טעמ אל ; םיסיטרכה
 ךכב ונל הדמעש אלא .הרייעל םירמזה דמצ תאבה — וז ןיעמ
 .ןילופ יבחרב םירמזל אציש ןיטינומב וננוחטבו הברה וניתובהלתה
 הצפהל ורסמנש ,םיסיטרכה .אוש תווקת התיה אל ונתווקת ,ןכא
 .העפוהה ינפל רפסמ םימי רבכ ופטחנ ,םינושה םינוגראה יגיצנל
 אלמ היה ,הבישי תומוקמ 600־מ הלעמל ליכהש ,שאה־יבכמ םלוא

 .םוקמ ספא דע
 ברעבו ,גח לאכ הז ערואמ תארקל הטשקתנ הרייעה :ינרכוז
 םינמואה תעפוה .םהישובלמ בטימב םישובל הרייעה ינב וארנ העפוהה
 ונחלש ,תואצוהה תא וניסיכ :םירכשנ ונאצי ונאו הבר החלצהל התכז
 .רתויב דבכנ םוכס רתונ ףא ונתפוקבו שרדנה םוכסה תא זכרמל

 .הביבסבש תורייעה לכב םיבר םידה ויה וז תחלצומ הלועפל
 תא ריכזהל יואר "ץולחה" ןעמל םירחאה םישעמה ןיב

 השרווב "ץולחה" תדיעווב הלבקתנשמ .הרשכהה ןוגראב ונתוליעפ
 ץראל תולעל םידתעתמה םיצולחל הרשכה יזכרמ דוסיי לע הטלחהה
 דעו תעפשהב ,ונתנש םינושארה ןי׳זבודב תוזוחאה ילעב ויה ,לארשי
 בקעי קחצי ׳ר הבוטל רכזיי .יצולח רעונל םהיתוזוחאב םוקמ ,ףינסה
 ותגאד .ןילופ יווצק לכמ םיצולח וחלשנ "הנטיש" ותזוחא לאש הגימש
 רובעכ םג םהיתובילמ החכתשנ אל הלא םיריעצל ותחפשמ ינב תגאדו

 .םירשעה תונש תישארב הצרא התלעש ,הנושארה תיאני׳זבודה הצובקה *
 וז הדבועב תולתל שי אמש .הרשכהה לש "ךותיהה רוכ״ב רובעל ןיידע התכז אל

 ! ? ץראב םישרוש תוכהל םהמ המכ לש םתחלצה יא תא
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 ,יבבלה סחיה תא הפי־הפי ורכז םה .ץראב םיתשגפ רשאכ ,תובר םינש
 .הלוכ הרייעה ינב לש ףא אלא ,הזוחאה ילעב לש קר אל

 םירבחה רפסמ םג לדג ןילופב תיצולחה העונתה תוחתפתה םע
 ־יאש ןבומכ .ץראל הסינכ תורשאל העיבתה םג הלדג ומיעו ונפינסב
 םג המ ,תורשאל תכלוהו הלדגה השירדה תא קפסל היה רשפא
 ינושארמ המכ לש םנולשכ רחאל ,העמק שלחנ זכרמה יניעב ונדמעמש
 יתישעו ץראב זא יתאצמנ רבכ ימצע ינא .ץראב טלקיהל וניצולח
 ךא ,זפחנה םדעצמ הלא םירבח אינהל ידכ יתלוכיב היהש המ לכ
 םינוילימה ןיב םה םג ויהו ןילופל ורזח םה ;ידיב הלע אל רבדה

 .תרוכה םהילע הלעש
 "חוכה" — יביטרופס בולק

 דוסיה ,םיריעצ הצובק תמזויב ,חנוה םירשעה תונש תישארב
 םכותמש ,םירבח 'תורשע ומשרנ רצק ןמז ךות .ונריעב יביטרופס בולקל
 קחשמה יללכ תא הלא םינקחש ודמל הרהמ דע .לגרודכ ינקחש ורחבנ
 תינלופה הצובקה לע ןושארה םנוחצנ .רעשל עולקל םרשוכב וטלבתהו
 הכלה הצובקה .םיפוצה להק תא העיתפה ,הקיתווה ,תימוקמה
 הילע היה םלוא ,ולוכ רוזאב תובוטה תחאל הבשחנו החתפתהו
 .דבלב רבח־ימדמ ואב היתוסנכה לכ ןכש ,המויק לע השק קבאהל

 "זזוכ״ה לגר־רודכ תצובק :(,הלעמל) ןימימ
 גרואיג ,לגופ ןסינ ,לופוט שרה ,הקנלקשורבוד השנמ ,ץיבקדוצ ןרהא : 1 הרוש

 .הקפיל םהרבא ,דלפנזיר
 (הקנלקשורבוד) רוד םהבא ,טרבנייש בייל ,ץיבקרוט ףסוי :2 הרוש

 •גרבדלוג יכדרמ ,גנילרפש ףסוי ,הקפיל ןרהא : 3 הרוש
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 ,םירופו הכונח יפשנמ תוסנכהל תודוה קר המויק רשפאיתנ ,ןכא
 .הרייעה ינב לע םילבוקמ ויהש םיפשנ

 ךוניח
 האמה לש םירשעה תונש תישאר דע ,וחתפתה אל ונתרייעב
 לש םתלהנהב ,"םירדח" המכל טרפ ,שממ לש ךוניח תודסומ ,וזה
 תצורמבו ,האירקה תעדי תא ךרה ליגב םידליל ונקיהש "םידמלמ"
 ,םוגרת דחאו ארקמ דחא היה דומילה .י״שר םע שמוח םג ןמזה
 ארמג דומילב ךכ־רחא וכישמהש םידימלתהמ ויה .ןבומכ שידיאל
 ,דמלמ ןסינ ׳ר ונמנ םהילע ,םיפירחו םיאיקב ,םש יעודי םידמלמ לצא
 ריעה בר ויה תותבשב .דועו לרב ׳ר ,ןועמש לארשי ׳ר ,ןוסניול אנית ׳ה
 םינחוב ,הרות ישודיחב םיאיקבה ,םידבוכמ םיתב־ילעב המכ ומיעו
 ישנאשכ ,לכ יפב ואשינ םינייטצמה תומש .םידימלתה לש םהיגשה תמר

 .םהב םיכרבתמ הרייעה
 ׳רל ךייש היה הקיטמתיראו שידיא תפש דומילל רפסה־תיב
 תויסיסב תועידי וידימלתל הנקיהש ,ביבח םדאו רוסמ הרומ ,ףסוי אבא
 התיבב רפסה־תיב ןכש 'תובר םינש .שידיא ןושלב הביתכו האירקב
 ןקותמ רדח דסונ הנושארה םלועה תמחלמ םותב .ןהכ האל לחר לש
 הארוה תוטיש וסנכוה ובש ,ןהאק שריה־םהרבאו לדנמ םיחאה ידי־לע

 .תונווגמו תושדח
 לע ןושארה ידוסיה רפסה־תיב דסונ םירשעה תונש תישארב
 וירגובמ םיבר .השרוומ ןמטרה הרומה תלהנהב ,ויתוקלחמ הנומש
 .ןי׳זבודל ץוחמ םיינוכת רפס ייתבב םהידומיל וכישמה הז רפס תיב לש
 ,םיראותב תוכזלו תואטיסרבינואב הרות תונקל וחילצה ףאש םהמ ויה

 .ןילופ לש היתולובגמ קחרה
 הכאלמו רחסמ

 .תוידוהי םיידיב ןי׳זבודב םג רחסמה זכרתה ןילופ תורייע בורבכ
 לעו רועהו ץעה ,ליטסקטה ,האובתה רחס לע ןאכ וטלש םידוהיה
 ששחמ הלא םיפנעמ םהידי וכשמ םייוגה .ןוזמה יכרצמ רחס
 ואבש ,הביבסה ירכיא .םיסונמה םידוהיה םירחוסה לש םתורתתהל
 ךותמ ,םהיתוינק תכירעל תוידוהי תויונחל ונפ ,קושה ימיב הרייעל
 רחסמ יסחי לש וז תרוסמ .תודידי ירשק ומייק םתיאש םירחוסב ןומא
 תויונחה ילעב תא ועדיש ,םירכיאה תוחפשמ לצא ןבל באמ הרבע

 ילכלכ םרח זרכוהשכ ,ןילופ לש התמוקת רחאל .םידחוימה םהייוניכב
 ,הלוכ הנידמה ינפ לע הטשפתה תוימשיטנאהו ,ידוהיה רחסמה לע
 ,םיינלופ םיערופ דצמ םימויאה ףא לע ,הביבסה ירכיא וסינ דוע

 .םידוהיה םע רחסמ יסחי םייקל
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 ואיבהש ,םידוהיה םינולגעה וספת הרייעה רחסב דחוימ םוקמ
 ,ףרוחב ,תועובשו םימי ךשמ םכרד וררש םה .םיקחרממ הקפסאה תא
 איבהל ידכ ,דבכה םנעטמ םע ,תטהולה שמשב ץיקבו ,לודגה רוקב
 םידוהי לש םשפנ תוליצא התיה הלודג המכ .םהיתוחפשמל ףרט
 םהיתולגעב ,ךוראה םעסממ תבש ברעב םבושבש ,הלא םימימת
 םשובל תא םהילעמ ריסהל וחרט דוע ,םיצוצרו םירובש ,תוסומעה
 — ,לביטשל וא תסנכה־תיבל רהמלו יתבשה ידגב תא שובלל ,לברוסמה

 .תבש תלבקל
 תורגנו תורגסמ ,תוחפנ .ןטק היה ןי׳זבודב הכאלמה־ילעב רפסמ
 לש סחי ךותמ .הרייעה ידוהי לש םקוסיע םוחתב ויה אלו טעמכ
 תוילושכ שמשל םהידלי תא חולשלמ םירוה וענמנ ,הלא תועוצקמל זוב
 דמעמה יתוחפשמ לע תולבוקמה תוכאלמה .םיינלופ הכאלמ־ילעב לצא
 יתוחפ תועוצקמ ויה םתמועל .תופרוצו תורפת ,תונעש :ויה ינוניבה
 דמעמ לע ונמנש ינועה תובכש לש םתקוסעת םוחתב ואצמנש ךרע
 ,תיתרבח הניחבמ דחוימ רוביצ םינורחאה וויה םנמא םא .םילעופה
 הבוטל םירוכז .ריעה יבשות ללכמ ולדבנ אל םוי םוי ייחב ירה
 יבשות לע ובבחתהש ,םירחאו טייחה הניס וינבו רלדנסה ןבואר
 ,הרייעב םיוולשה םהייח תא ויח םהינבו םה .םרשויבו םתוניגהב הרייעה
 התניש אל הרייעהו אב רודו ךלה רוד .םקלח תנמב םירשואמ םהשכ
 הל םיינייפוא ךכ לכ ויהש הוולשהו טקשה : הינפ רתסלק תא טעמכ
 ולעפש םישיא לע רפסל ועדי תורוד .היבשות לש םהייח חרואב ופקתשה
 םאו הרייעב רסומה תרימשב םא ,םינוש םימוחיתב רוביצה תבוטל
 .רתסב־ןתמל וגאדש תוינקדצ םישנ לע ןכו ,תידדה הרזעל הגאדב
 האמה תליחתב ולעפש ,תוינקסעה םישנה תויואר תדחוימ הכרעהל
 הרטפנש ,ל״ז רדנסכלא הקבר :הרייעב םיקקזנהו םיינעה ןעמל
 הגאדב ןשפנמ למע וכסח אלש ,ל״ז דלפנטכיל הנכו הרשו ב״הראב
 .לובג העדי אל םיקקזנו םילבוסל ןתוריסמ .םיכרצנל ףסכלו שובלל
 ןהייחבש ,הלא תואלפנ 'תויומד יתש לש ןשפנ ףורח לע רפוסי תובר דוע
 .דעל דומעי ןהישעמ רכז .ריעה יינע ןעמל ןתוליעפב רדהנ ףד ומשר
 הליהקהו ,תולודגה תורייעה לע התנמנ אל ןי׳זבוד הרייעה
 ךא ,הלוגב לארשי תוליהקבש תוראופמהמ התיה אל הבש תידוהיה
 ןתינש ,ןחו תוליעפ יאלמ ,תפומל םיידוהי םייח ומייקתנ הב ףא

 .תובר םהילע רפסל
 תושחול ןיידע ןברוחה רפאל תחתמ ךא ,הרייעה לע ללוגה דרי
 .םתיי אלו חצנל דומעי רשא ,םינשב תואמ לש רבע ןורכז ,רכזה ילחג
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 סקונזיר הדוהי

 הרייעבש שדוק-ילכו הרותו הליפת תודסומ
 תסנכה תיב .א

 הראפ ויה םימכחה ידימלת להקו שרדמה־ייתבו תסנכה־יתב
 .ךרבתמ הליהקה ינבמ דחאו דחא לכ היה םהבו תידוהי הרייע לכ לש
 ימיב וליפא ,םירורמת הידוהי תא העיבשהש ,השקה תולגב ,םנמאו
 שדקמ" תניחבב שרדמה יתבו תסנכה יתב ויה ,לוכיבכ "םתוולש"

 .ותליפתו וחיש ירמ שיא לכ ךפש םהב ,"טעמ

 תסנכה־תיב דיל תולהקתה

 דובכל היהש ,האנו לודג תסנכ־תיבב הכרבתנ איה ףא ןי׳זבוד
 תרחא הרטמל הרשע־הנומשה האמב דוע םקוה אוה .הליהקה ינבל
 הארמ ול וויש והושכרש הליהקה ינבש אלא ,תשורח־תיב — ירמגל

 .ידוהי תסנכ־תיבל האיכ ,ראופמ
 ויליתכ תאו ותרקת תא וטשיק ,םינמוא ידי ישעמ ,םירויצ
 לש דוהב םיעובט םהשכ ,ויתונולח תא וראפ םיינוגסס םי׳זארטיוו
 ,תינועבצה הקיאזומה תפצר םג התיה דחוימב האנ .השודקו תרוסמ
 ןורא טלבתה לוכל לעמו .םימיה םתואב תבשחמ תכאלמל הבשחנש

 .םיללפתמה תובבל לכ דקומ ,הפיהו לודגה ,שדוקה
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 ,םורד — םילתכ השולש לש םכראל הכשמנש ,םישנה תרזע םג
 ,חלודב תורונמב תטשוקמו םעט בוטב היונב התיה — ןופצו ברעמ

 .ינרדומ תסנכ־תיבל האיכ
 ףקומ אוהשכ ,רהנל ךומסב ,ההובג המר לע אשנתה ומצע ןינבה
 התיה תסנכה־׳תיב לא הליבוהש הסינכה .ןבא לש רדג וירבע לכמ

 .אילפהל האנו הבחר
 ךורעל וגהנ ,תראופמה הסינכה לומ ,תסנכה־תיב רצחב ,ןאכ
 ,םהירוגמ תיבמ הז םוקמל םיאבומ הלכהו ןתחהשכ ,תולולכ יסקט
 ־ויתורמיא רזפמ ןחדבו םיגגוחל המיענמ תרומזת ,בר םע םיוולמ
 רמזמ ,ולוקב לסליס אלא ,תחלצב ודי ןמט אל ןזחה ףאו .וידודיח

 .גוזה לש ודובכל
 ־תיבב הרסח אל ,ותליפתב ןזחה תא התוויל רשא ,הלהקמ םג
 ינורכזב התע םילוע .שרדנכו האיכ ,הילע חצינ חצנמ ףאו תסנכה
 ,רגניזלש השמ :הלש ךוותה ידומע ויהש ,הלהקמה ינבמ םיינש

 .ל״ז קחצי חונמה יחאו תירבה־תוצראב םויכ ררוגתמה

 שרדמה תיב .ב

 .ארמגו הרוית דומיל םוקמו הליפת םוקמ שמיש שרדמה תיב
 בירעמל החנמ ןיבש תועשבו ,הליפתל וב וסנכתה םויב םימעפ שולש
 םתסו הכאלמ־ילעב ויה שרדמה תיב לש ויאב בור .הרותב םש וגה
 ,הרות ירבדל ןיזאהל וא ,םשחל ןוקצ ךופשל ןאכל ואבש ,םידוהי

 .םוימויה תוגאד תאו םלבסו םשיר תא םמצעמ חיכשהל ידכ
 םיעיפומ תובר םימעפשכ ,להקה ינזואב םינשרד ושרד תותבשב

 וחילצהש ,םוקמה ינבמ אלש םימכח ידימלתו םידיגמ שרדמה תיבב
 .םתרותו םתמכח ירבד אמצב התשש ,בר להק ליהקהל

 ,רסומ ירבדב םילבותמ ,אתווצב ודמלנש הרותה ירבד ,ןכא
 םישעמל הליהקה ינב יתא וררועו םתוא וממיחו תובבלה תא וברק

 .םישלחלו םינכסמל הגאד — םיבוט
 דומיללו הליפתל קר אל תוסנכתה םוקמ שרדמה תיב היה
 ותברק הז םישקבמ םלוכשכ ,ןילוח לש תוחיש םשל ףא אלא ,הרותה

 .םתנומאו םנוחטב תא ודחי םיחפטמו הז לש
 ןודזב המדאה ינפ לעמ קחמנ ,הלוכ הרייעה לככ ,שרדמה תיב
 תסנכה־תיב םג .םיאמטה ויערמו רלטיה יסגלק ,'תויח יצירפ לש םדי
 דיה החספ אל תורבקה תיב לע וליפאו ,ונניאו סרהנ ראופמה
 ...םירקיה וניתויחאו וניחא ,ונירוה תורבק לע ןויצ ןיא בוש .תירזכאה
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 םיטחושו םינבר .ג

 ותעפשהו לארשי תורייעב רתויב תדבוכמ הרשמ התיה תונברה
 ותריחבש ,ןכ־לע ,אלפתהל ןיא .הליהקה ייחב דואמ הרכינ ברה לש
 — רקיעבו םינושה רוביצה יקלח ןיב 'תקולחמ עלס השמיש בר לש

 .םינושה םייברה תורצח לע וכייתשהש םידיסח ןיב
 ,רוג :םינוש םייבר תורצח לע ונמנ הידיסחש ןי׳זבודב ףא ךכו
 ישנאמ בר תונמל השקיב הצובקו הצובק לכ .דועו קצובטוא ,רדנסכלא
 ידכ הב היהש ,םניח תאנשלו תוטטקלו תובירמל םרגש המ ,המולש

 .הרייעב הריוואה תא ריכעהל
 הליהקב ףירחה קבאמה תאו הברה תוצצורתהה תא ינא רכוז
 להקה ינפל ועיפוה םינוש םינבר .ל״צז דנבאנוז ברה לש ותריטפ רחאל
 .ברה ןחבנ ךכב ירהש ,םתואיקבו םחוכ תא תולגל ידכ ,םהיתושרדב
 םג המ ,גיהנמ אלל הכורא הפוקת הרייעה הראשנ הלא תובירמ לשב
 הרשמה תא ומצע לע לוטיל יואר אהיש והשימ אוצמל היה לק אלש

 .ורודב הרותה ילודגמ דחא היהש ,דנבאנוז ברה ירחא המרה
 ,םינבר ינש ןי׳זבודב ועקתשנ רשאכ ,רתוי דוע רימחה בצמה
 ףא .הליהקה םעטמ יונימה תא ,םהמ דחא ףא ,ולביק אל רשא
 הררש ןיידע ,ץראל יכרדב ,1925 תנשב ,הרייעה תא יתבזעשכ

 .שדח בר הנמתנ םרטו היסומלורדנא
 םידיסחה תוצובק ןיב קבאמ הוולמ היה םיטחוש לש םייונימ םג
 ,ןכא .הינמאנמ דחא הז דיקפתל תונמל תשקבמ תחא לכשכ ,תונושה
 וליאכ ,הלא ןיעמ םינינע לשב ,םעפב םעפ ידמ ,תורעוס תוחורה ויה
 םקלח תנמ ויהש ,םירוסיו תודרטו תוגאד ,ונמע ינבל ,םהל ורסח אל

 ...הלוגב
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 (יקסבינימ) יריאמ לאומש

 בולרג־וי׳זברדב ידוהיה ךוניחה
 (םדקתמה הרומהו יברה־״דמלמ״ה ,רדחה)

 ךכל יכ ,ךמצעל הבוט קיזחת לא ,הברה הרות תדמל םא"
 חתפתהו לדגש ,ידיסחה ךוניחה ילגרל רנ התיה וז הפקשה ״! תרצונ
 האור אוהשכ ,ןילופב הרשע־עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב

 .רתויב הלענה ךרעה תא הרותה דומילב
 אלל ,שידיאה התיה ןשיה "רדח״ב תרבודמה הארוהה ןושל
 התיה ,םהירבדכ ,"שדוקה ןושל" — תירבעהו ,תודחוימ דומיל תוטיש
 תנבהלו ׳ךמע" יפב תוליפתל אלא דעונ אלש ,יאוול דומיל תניחבב
 תרגסמל ץוחמ ואצמנ תונבה .םידמולמל שדוקה־ירפסו תוגה־יבתכ
 — דרפנ רפס־תיב ןרובעב םקוה ןמזה תצורמב קרו ,רקיע־לכ דומילה

 ."בקעי תיב"
 ,הב ויהש םינווגמהו םיבורמה "םירדח״ב ןיטינומ אצי ןי׳זבודל
 סוחייה םלוסל םאתהב םידימלתל ודעונש ,ןשיה ןונגסב "םירדח"
 ,םינושה "םילביטש״ל תוכיתשהל םאתהב םג ןכו תורימאהו יתחפשמה

 .םהינימל םייברה תורצחבש
 ןימוי תקיתע תרוסמו הלא "תישארב ירדס" יונישל זעונ דעצ
 השענ ,ויתונורתיו ויתוערגמ לכ לע ,ןשיה "רדח״ב ושרתשהש ,וז
 ידי־לע ,"ןקותמה רדח״ה לש ודוסיי םע ,םירשעה האמה תליחתב
 הברה היה הז "רדח" .בולוג ריעה ידבכנמ ,הנטק םישנא תצובק
 םינתונ םירומהשכ ,תירבעה ןושלה תארוה וב הסנכוהו םדקתמ רתוי
 שמיש "ןקותמה רדחה" לש ומויק ,םרב .ימואל־יתד ךוניח לע םתעד
 רדח" םהמ םיבר וב ואר ןכש ,היסנרפו ריעה יאבג ןיב תקולחמ עלס
 םהשכ ,ותוא ומירחהו ודמעש דע ,ותוהמב ייוגו דספנ ,לוספ ,"ןכוסמ
 רדחה״ש אלפ המ ...המרוח דע המחלמ ,תרוויע תואנקב וב םימחול
 הפיכב טלוש רתונ בושו ,דמעמ קיזחהל היה לוכי אל "ןקותמה

 .םינויבאו םיינע ינבל רקיעב ,ןשיה "רדח״ה
 ,תוכוסו חספ דעומה לוחב ,"ןמזה" םויס םע ,לבוקמל םאתהב
 ,םיבידנהו םיריבגה ,םירוהה יחתפ לע רזחמו ץצורתמ יברה היה
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 הארוה־ימד ולביק "םידמלמ״ה .םישדח םידימלת םהידימ לבקל ידכ
 ודמל םידימאה ינב .תוחמשלו םידעומל תורושת תפסותב ,"ןמז״ל
 דסומה ,םלוא .םייטרפה םהיתבב "םידמלמ״ה לצא םיתיעל ,דרפנב
 .יברה לש ותיבב אצמנש ,"רדח״ה היה דומילל ירקיעה יממעה
 םייק יברה .לילה תדר דע וכשמנו רקובב םכשה וליחתה םידומילה
 ,תעמשמה יריפמ תעתרהל םישנועב שמתשמ אוהשכ ,תינדפק תעמשמ

 .םויכ םיגוהנה םייגוגדפה םיעצמאה םתוא לכ אלל

 "הלעמה־דוסי" — ״רדח״ה ידימלת
 יקסבוקסייפ רעטלא ,גרבסולפ עשוהי ,רטכלש :ןימימ

 יקסלוטסופ ןתנ םהרבאו

 "רדח״ב ךוניח ותוא לעו םיגשומ םתוא לע םויכ ונפיקשהב ,םרב
 םיצלאנ ונא ,םדוקה רודה יליכשמ יפב הנינשלו געלל וכפהש ,ןשיה
 ־תיב תובא יבא היה ,ויתוערגמ לכ לע ,הז "רדח״ש ,ךכב תודוהל
 היה אוה ירה .ץראבו הלוגב ,ויבלשו ויתורוצ לכ לע ,שדחה רפסה
 "רדח״ה אלמלא ;יממעה רפסה־תיב לש גשומה םצעל דוסיה
 ,ארמגב רמאנש יפכ ,םיטושפה םעה ידלימ ,לארשימ הרות החכתשנ
 לכב תוקונית ידמלמ ןיבישומ ויהיש" :ןיקתהש אלמג ןב עשוהי לע
 ...הלעמו שש ןבכ ותוא ןיסינכמו ריעו ריע לכבו הנידמו הנידמ
 דמל אל ,בא ול ןיאש ימו ,הרות ודמלמ ,בא ול שיש ימ הליחתבש

 "...הרות
 םייברה לש םינושה שרדמה־יתבב ואצמנ ןשיה חסונהמ "םירדח"
 .יברה לש ותיבב — רקיעבו ,תסנכה־יתב די־לע םג ןכו רוגו רדנסכלא
 םתסו ,םידורמ םיינע ידלי ,ןבר יבד יקדרד ובשי רקובה תמכשהמ
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 דומילה רפס .הליפתו הרות םהב ץיברה "דמלמ״הש ,םידוהי ידלי
 ,םוקמב ורמאנש תוליפתה םע תגזמתמ הדימלהשכ ,רודיסה היה
 .שידיאל םוגרתבו שדוקה ןושלב ,יתד ,יתרוסמ דומילה היה ירהש
 ,דחא ןשי "רדח" לש ורכז הלעא אל םא יתבוח ידי אצא אל
 גרבמורב הדוהי ןב ,לעווייפ ריאמ ,יברה לש ,תפומלו אמגודל "רדח"
 אוה .חור־ראש לעבו ןירוא־רב היהש ,יתחפשמו ירשב־יראשמ ,ל״ז
 .דומלגהו םותיה ,דדובה ,בוזעה דליל הנכו הקומע הבהא שחר
 לעווייפ ריאמ ׳רב ,וידחי וב ורבח הרוצע הלודגו תיליצא תומימת
 ,םילדו םיינע יתבמ ואבש' םידליל "ורדח״ב הרות ץיברהש ,עונצה

 .ללכב הרות דומלל ,יאדווב ,םיכוז ויה אל אוה אלולו
 הנימב תדחוימ איה ,ךשיה תורבקה תיבב ,ורבק לע הבצמה
 ונינומדק תפשב הבותכה ,הגונע הניק ןיעמ : הנכותבו ירבעה הנונגסב
 תצברה לע ושפנ רסמש ימ לש ותועינצ לעו ושפנ לדוג לע הדיעמו

 .םיינע ינבל הרות
 התיה ,"תדמלמ״ה האל לחר ,לעווייפ ריאמ ׳ר לש ותשא
 תולענ תונוכתב הנחינ איה .תודמלמה תודלותב הנימב תדחוימ תומד
 הימי לכ בוט והתלמג ,ןכא ."ודגנכ רזע" תניחבב הלעבל התיהו
 אל ללשו הלעב בל הב חטב ,הרכמ םינינפמ קוחר" :רמאיי הילעו
 ופפוטצנש ,םיבערה ןבר יבד תוקונית ןיב הקליח התיב ףרטמ "...רסחי

 .םתליכאהו םתשיבלה ,"רדח״ב
 ידיב עייסל "תדמלמ״ה ותשאל יברה םעפ ן*גק דציכ ינרכוז
 וילע חנומ היה רודיסש ,ןחלושה דיל ותוא הבישוה .רגפמ דימלת
 ואובי ,דומלל ביטית םא ,ידלי" :יהמיאו עוגר לוקב ,וינזואב השחלו

 ."למיג־תיב־ףלא ןנש ,התעו ! ךתרשל םיבוטה םיכאלמה
 "תדמלמ״כ השמישו ודיקפתב איה הכישמה הלעב תריטפ רחאל

 .הבר החלצהב
 ,תוירבה תבהאו תודהיה יכרע תיבב וגפסש ,היתונב שולש
 תונמלא ורתונש ,אפרמ תוכושחו תויווד םישנל הגאדב תושעל ובריה

 .תודומלגו
 ,ןוזניוועל בקעי קחצי הרומל האשינ ,גרבמורב עיסעפ ,םתב
 לטובמ אל גשה) ינלופ־יתכלממ רפס־תיבב דמילש ,םדקתמ הרומ
 ןושלה תא םידוהיה ידליל הנקיה אוה .(םימיה םתואב ,ידוהיל
 םידימלתהמ הלאל ,םינוש םיירבע תועוצקמ ףאו תינלופהו תיסורה
 תועוצקמב םהיתועידי ביקרהל ידכ ,ותיבל םיירהצה־רחא ואבש

 .םיינוליחו םיירבע
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 רפסה־תיבב ,םידלי" : הרישב חותפל גהנ םידומילה םוי תא
 ןירקהש ,ישיא םסק לעב ,היה לוגד הרומ ,ןכא "...ונפסאתה
 אוה .הלועמ יגוגדפה ורשוכ ךא ,שולח ופוג .וידימלת לע ותוישיאמ
 .לילד ןקנקז הסיכ םירוויחה וינפ תאו ושארל תינרדומ תעבגמ שבח
 תחצנהב וחרטש םהמ ,תדלומב םויכ םיאצמנ וידימלתמ םיבר
 הרוכז ,תמסוקהו הגונעה ,תבבלמה ותומד .הז ןורכיז רפסב הליהקה
 וביל ויה דימת ןכש ,הצרעהב ורכז תא םילעמ םהו םויה דע םהל

 .םהינפל םיחותפ ותיבו

 םימדקתמה רפסה־יתבל דוסיה תא וחינה םתומכו הלא םיכנחמ
 תישרוש תודהיל הארשהו הקיני רוקמ ושמישש רפסה־יתב ,ךכ־רחא

 .לארשי ץראבו לארשי םעב תרערעתמ יתלב הנומאלו

 רפסה ־תיבב התיכ
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 ינרוג בקעי

 "דנוב״ה לש ודסרויה תישאר

 לש הבילב למג ןו׳זבודב "דנוב״ה תעונת לש התמקהל ןויערה
 רשא שריה ירבח .המחלמה ימי םצעב ,1916 תנשב םירבח תצובק

 העצהב ילא הנפ ,תויטסילאיצוסה ויתויטנב עודי היהש ימ ,בילטוג
 דעו ,ןוצרב ול יתינענ ."דנוב״ה תעונתל ףינס לש ו־תמקהב קלח לוטיל
 ¬ופקשה תא ונרכיהש ,םיפסונ םירבחל יאשחב םינופ ונלחתה הרהמ

 .םהיתויטנו םהית
 רדחב ,גגה תיילעב ,יקסבונילק לש ותיבב המייקתנ דוסיה תשיגפ
 ןורזמ םע ,לזרב תטימ ,ץע תבית ודמע הז רדחב .בילטוג לש םיקוורה
 וטשיקש ,"םיראופמ״ה םיטיהרה ויה הלא — דחא אסיכו לספס ,שק

 .רדחה תא
 לאיחי ,ץלוהסיז לאיחי :םירבחה קלח ולטנ וז דוסי תשיגפב
 ,יקסלבונ רסיא ןימינב ,ןוסלדנמ ריאי ,ווארב דיוד םייח ,קילורק

 .במולוג השמו קי׳זומס ךורב לשיפ
 זוחאל ונצלאנ ,ונידעצ לע החוקפ התיה תשלובה ןיעש רחאמ
 היילע ךרד היילעבש ונרדח לא ונאב :םיירשפאה תוריהזה יעצמא לכב
 .הז רחא הזב םש ונצבקתנ וז ךרדב .םלוס תרזעב ונעגה הילאש ,תרחא
 בילטוג רשא ומצעל השרה ,הכימשב ןולחה תא וניסיכש רחאל
 ,ספדומ זורכ ,שדוק תדרחב ,תולעהלו הטימה ןורזמל תחתמ טטחל
 .תבשק ןזוא םיטמ ונלוכ ונאשכ ,הלימב הלימ ,ונינזואב וארק אוהש
 בילטוג רשא שריה :ונמנ וירבח לעש ,דעווב ונרחב םוקמב וב
 לע רשא — ינרוג בקעיו ,ריכזמ — ץלוהסיז לאיחי ,שאר־בשוי —

 .ןוגראה
 תוברתה תודסומב דבכנ םוקמ סופתל היה ונשעמ תישאר
 רפסמ לדג הרהמ דע .םוקמבש הלודגה הירפסב רקיעב ,הרייעבש

 .הרייעב הכלהו הרבג ונתעפשהו ונירבח
 ,תרתחמהמ "דנוב,,ה תעונת האצי ,התואמצעב ןילופ התכזשמ
 רופישל קבאמב םא ,םינומהה לש םמידיקל תובר תלעופ איהשכ

 .םירגובמל דוסי תלכשה תיינקהב םאו םהייח יאנת
 ,תיטמרד הצובק ,הנושארל ,ומיקהש דנובה ירבח הלא ויה
 השגרוה דנובה ירבח לש םתוליעפ .הרייעב םינוש תוזחמ התלעהש

 .םילמעה ינומהל הכרבל התיהו הרייעה ינב ברקב הפי־הפי
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 דרול םייח

 ריעצה־רמרשה

 אל ירהש ,לודג בושי םוקמל םלועמ הבשחנ אל ונלש הרייעה
 ירה ,םירה התיה תפקומ .דבלב םידוהי יפלא המכ אלא התנמ
 בר ךפונ ףיסומו התוא הצוח ץנבירד רהנו תורעיו תושרוח ,בולוג
 תוחור ינפב הרוגסה ,הממח היתיה אל איה ףא ,םרב .התוולשל
 תונויערה ורדח־ועיגה הילא ףא ;םלועב תוללותשמה תורעסו
 הפוקתב ,םלוע תומחלמ יתש ןיב םלוע לש וללחב ורסינש ,םישדחה

 .ילש רודה ,ונרוד לדג הב
 ¬מעמ יפל אל הרייעה ידוהי םהיניב ולדבנ תיתרבח הניחבמ
 ,םהיתונומאו םהיתופקשה יפל אלא ,שוכרה יפ־לע םירזגנה ,תוד
 ידיסח ןיב ונירוה וקלחנ ךכו .םהלש תואידיאל םאתהב — ונייה
 ¬תמה ןיבל תסנכה־תיבל םיכלוהה ןיב ,רדנסכלא ידיסח ןיבל רוג

 .שרדמה־תיבב םיללפ
 תנווגמ תשק — הברדא ,דחא רועמ ויה אל םיינוליחה םגו
 ףאו םייללכ םינויצ ,םיטסידנוב ,םיטסיקלופ :תונומאו תועד לש
 אל ריעסה תונושה תוינויערה תוצובקה ןיב קבאמה .םיטסינומוק

 .הנואפקמו התוולשמ האיצוהו הרייעה תא םעפ
 תעונת לא ,ידמל ריעצ ליגב רבכ ,יכרד יתאצמ ימצע ינא

 ךרעש םירופ תביסמל ןמדזמ ינאשכ ,1929 תנשב ,ריעצה־רמושה
 תייפאממ קחרה אל אצמנש ,ןמדלוג לש ותיבב הביסמ ,ירמושה ןקה

 .םורפ
 ,העונתל יתפרטצנ הבש םושמ קר אל יבילב הקקחנ וז הנש
 ידוהיב תעזעזמה הטיחשה הערא המצע הנשה התואבש םושמ אלא
 ־רייע ידוהי וסנכתה דציכ ,םויה רבדה ערא ומכ ,ינא רכוז .ןורבח
 תומשנ םע דחייתהלו אתווצב ללפתהל ידכ ,תסנכה־תיבב ונת

 .םיטחשנה
 דנוזמ םיתיעל ונשגפיהב ונקסע המב י זא ןקב יווהה היה המ
 ירישמ םירשו םיבשוי ,תפתושמ הרישב וניליב ללכ־ךרדב ן תונ
 ,םירחא םייח לעו הילע לע םלוחה רעונ לש םיפוסיכ יריש ,ץראה
 ונקחישש םיקחשמל ,תבש גנוע תוביסמל היה דחוימ ןח .םינוש
 .ונביל תא דדועמו ונתוא דכלמ הז יווהשכ ,ונכרעש םיברה םילויטלו
 וקלח םג םאש ,םינורטפ המכמ ונלביק דודיעו הבר הכימת
 םהשכ ,וננימיל דומעל םהמ רבדה ענמ אל ,םמלוע תפקשהב ונילע
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 "ריעצה־רמושה" תגהנה
 ("ןק״ה שאר) יקסבונ׳צ׳צ ריאמ :לאמשמ

 הרייעב רעונה תא תוארל ורכיב יאדווב .תונוש םיכרדב ונל םיעייסמ
 יווהלו הבשחמל ויתותיע שידקמ ,ריעצה־רמושה תעונתב הלבמ

 .קירל ונמז איצומ רשאמ ,ץראל הילעל הפוצו ילארשי־ידוהי
 ,ךבנפוא :תוחפשמה תא הלאה םינורטפה ןיב ריכזהל יואר
 יקסבונ׳ציזק ריאמ — םהיניבש ריעצה תא רקיעבו ,דלפנזירו הדור
 ירמושה ןקה היה דציכ תעדה לע תולעהל השק ,ןכא .ויתחפשמו
 ¬דהבו הצעב ונל דמעש ,יקסבונ׳ציזק ריאמ לש ותרזע ילב םייקתמ
 אל וז הדבוע ךא ,ופוגב היה שולח .ונתוא דדועלמ לדח אלו הכר
 לכשכ ,העונתה תולועפל ,ושפנ טהל לכב ,רסמתהמ ודעב הענמ

 .לארשי ץראל תולעלו תוכזל — ושפנ תאשמו ותפיאש
 ןהב םינש ,ןילופ ידוהיל תושק םינש ויה םישולשה תונש
 _ רקיעבו ,לארשי תוליהק לע הארומ הליטהו תוימשיטנאה הרבג

 .הינמרגב ןוטלשל רלטיה לש ותולע זאמ
 ־תיבל לעמ ססונתה סרקה בלצ לגדש ךכב רבדה רכינ בולוגב
 המצע ןי׳זבודבו ...תורוחש ונל אבנמ אוהשכ ,םש רשא ינמרגה רפסה
 .םידוהיב םימורגופ ךורעלמ העתרנ אלש ,םיקדנאה תעונת הטשפתה
 המייתסנש ,קיטישפ ׳תוערואמ רחאל ,הכולהתב ואצי םה ,לשמל ,ךכ

 .םידוהיה לש קסעה־יתבב הווארה תונולח ץוציפב
 םיקדנאה : ערא לומתא הז קר וליאכ ,יל רוכז ןיידע הז םורגופ



 םידוהיה תויונח ואצמנ וב םוקמב ,"בהזה בוחר״ב הכולהתב ורבע
 המיא םיליטמ םהשכ ,הווארה תונולח תא ,הז רחא הזב ,וצצופו
 ,םהיתבב זא ורגתסה הרייעה ידוהי ,םנמאו .םידוהיה לע דחפו

 .תובוחרב םמצע תוארהלמ םיענמנ םהשכ

 ¬יתבב ורגתסה אל רשאו םיקדנאה ינפמ ועתרנ אלש םידיחיה

 םיכישממ ,ןקב סנכתהל ופיסוהש ,ריעצה־רמושה ירבח ויה םה
 ונעורז תחנ תוארהל םינכומ ונייה .תיתוברת־תיכוניחה תוליעפב
 אלש דבלבו םיפסונ הנגה יעצמאב שמתשהלו םיקדנאה םיערופל

 .וניתבב םהינפמ רגתסהל
 ,רעונל ,ול ןיאש השוחתה התיה רתויב תכדכדמו וזמ הרומח

 םירעל ואצי ,רפסמב םיטעמ ויה םהו ,םירישעה ינב .הרייעב דיתע
 םהירוה דיש — םירחא ,םיינוכית רפס־יתבב דומלל ידכ תוכומסה
 תירבה־תוצראל ,םיל רבעמש תוצראל ורגיה — םהל עייסל הגישה
 ונמייס רחאל ,ונצלאנ ,"ךמע" ינב ,םירתונה ונחנא וליאו .הדנקלו
 :םיבולעה ונירוה יקסעב בלתשהל ,יממעה רפסה־תיבב ונידומיל

 ,תוטייחב :באה לש ועוצקמב ונכשמהש שיו .קושב ןכוד וא ,תונוונח

 .תורגנ וא תועבצ /תורלדנס

 התיה ריעצה־רמושה תעונתב ונכנחתה םהילע תונורקעה דחא
 היהש ,םיינרצי תועוצקמ לש םתשיכר — ונייה ,היצזיביטקודורפה
 השק ,םרב .ונמע לש יתרבח־ילכלכה הנבמה תא תונשל ידכ םהב
 ¬כהל םידוהי םיכינח לבקל תואיש עוצקמ־לעב אוצמל רתויב היה

 ,יוג ,הלועמ עוצקמ־לעב לצא ייתאבו םעפ יתחרטש ינרכוז .הרש
 .ינלבקל ברס אוהש אלא ,תועבצה תדובע תא ולצא דומלל יתשקיבו

 ךכ־םושמו הכאלמה־לעבל זובב וסחייתה תידוהיה הרייעב
 .עוצקמ דומלל ושקיבש םיריעצ םתוא לש םכרד לע םיישק ומרענ

 הריצפהו ,ל״ז הנח ,דניקסיז ףסוי לש ומא ילא התנפ דציכ ינרכוז
 וז ותפיאש .׳תורלדנס דומלל ותנווכ לע רתוויש הנב תא ענכשל יב
 היניעב רתויב ההומת התארנ ,הרשכהל תאצל דמעש ,ףסוי הנב לש
 םתואב ,הבשחנ םייפכ תכאלמ .הדימאה החפשמה תא תמלוה יתלבו

 .החפשמה לע םתכ תניחבב ,םימיה

 לש הרשכהה ירבח ונילע ושעש זעה םשורה תא חכשא אל
 :םהיניבו ,קירסמ־רפכב םויכ םיאצמנ םהמש ,״םירצויה״ ץוביק

 דבלב הרצק הפוקת ,םנמא .ץיבקדוצ קודצו המחנ ,גנילרפש קחצי
 םרובעב אוצמל היה השק ןכש ,ונתרייעב הרשכהה ירבח ואצמנ
 ונבילב הררוע הרצקה םתוהש וליפא ךא ,םוקמב הדובע תומוקמ
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 ןי׳זבודב תמייקה־ןרקה תדעו
 ריאמ ׳הקפיל ,ריאמ יקסבונ׳צשק ,םהרבא ןזור ,בקעי ןמרולפ :םידמוע

 הדוהי גרבנדלוו ,בקעי יקסבליב ,השנמ ןמרולפ :םיבשוי

 תורוחב תוארל אוה ךכב המ לש ןינע אל ירהש ,הוואגו תושגרתה
 .םידוהי לש םהיתב תורצחב םיצע תריסנב תולמע תוידוהי

 חורהו העונתה לש הרדשה־דומע ןבומכ ויה ונלש םיכירדמה
 םיאצמנ הלודגה יתחמשל .הברה ילע ועיפשה םהמ המכ .ןקב היחה

 .ריעצה־רמושה יצוביקב םלוכ אל םג םא ,ץראב םלוכ

 ינב ,ונילא תיהמיאה התשיגש ,ךבנפוא הנושש יל הרוכז
 הלצא ונאצמ .הזה םויה דע יבילב קומע התרחנ ,"םיריפכ״ה דודג
 הכסנ ונכותב התעפוה םצעש דע ,שיגרמ בלו הבושק ןזוא דימת

 .הוודחו תומיענ ונב

 ,ןקה תגהנה שארב יתדמעו יתרגביתהשכ ,רתוי רחואמ ףא
 התיה הב הפוקתבש ,םילוקוטורפה ירפסב ףודפד ךות ,יתאצמ
 .רתויב םירדוסמ םינינעה ויה ,תוריכזמה לע תיארחאה הנשוש

 הנובנ ,תנגרואמו תרדוסמ ףא אלא ,תיהמיאו הכר קר אל ,ןכא
 .תיארחאו

 תוביסמ לש ןרכז דימ יבילב הלוע ,ןזור םהרבאב ירכזיהב
 ¬יסח תורימז ונינזואב רמזמ אוהשכ ,תושמשה ןיב תעשב ,תבש גנוע

 .םירענה ונתוא ףא ףרוגה ,בהלנו םיענ לוקב ׳תויד

 םיקתממו תוריפ איבהל ונתיאמ דחא לכ גהנ הלא תוביסמל
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 "הדועס" ךכ־רחא םיכרוע ונאשכ ,ודי הגישה רשא לככ ,ותיבמ
 ייח לש םינושארה םיערזה ונמטוה הלא תוביסמב .תפתושמ
 ףתושמה "ןחלוש״ה לא איבהל ונתיאמ דחא לכ ךנחתנ ירהש ,ףותיש

 .ודיב רשא לכ
 וירופיס לשבו ביבחה וסעכ לשב ונבהא הקפיל בקעי תא
 .םויה דע יל םירוכזה םירופיס ,ץראב "רמושה" לע םיקתרמה
 ,וירוהל רשא הרסנמה שרגמ לשב וניניעב הכז תדחוימ הביחל
 טרופס יקחשמ ךורעל ונלוכי ובש שרגמ ,ונתושרל ודימעה אוהש

 .םינוש
 ישמ לגד — ה׳זנימ ונל המקר הצובקה לש ןושארה הלגד תא
 םסק המכ ."תור" םשה — ןהיתחתו םילוביש תומוקר וילע ,םודא

 .ותוא ונפינהב הוואג ונאלמתנ המכו הז לגד ונל
 הצרא םתיילעלו הרשכהל םירגובה לש םתאיצילש קפס ןיא
 התיה תישיאה המגודה .ונתוישיא בוציע לע תערכמ העפשה התיה

 .רתויב ךנחמה םרוגה
 הדירפה תוביסמ לש ןיתעפשה התיה הלודג המכ ינא רכוז
 .הצרא םתיילע םע וא ,הרשכהל םתאצ םע םיכירדמל ונכרעש

 ¬נקבו תושגרתהב ונידי לע וארקנ ךכ־רחא םהמ ונלביקש םיבתכמה
 תורשכהב םהילוגלג .םהילא תומדיהל םיפצמו םישקבמ ונאשכ ,הא
 תמחלמב וא ,"׳ב הילע״ב םהיתואקתפרה ,ץראל הילעה יכרדב וא

 .םיבר םימי וננוימד תא הניזה ,הצרפש םלועה
 ,ונלש ןקב םירבחה לש ינויערה םשוביג תא ראתל היהי השי־י
 ,(בהל םויכ) ןייטשפיילש לארשי לש הכורבה ותעפשה תא ןייצל ילבט
 הרומו חילש לש דיקפתב ונילא אב רשא ,התע ערזמ ץוביקב רבח

 .תירבעל
 ¬ולואידיא תויעבל הקימעמה ותשיגו םידומילל יניצרה וסחי
 ונסחי תא ססבל ידכ ,תעד ףיסוהל הקושתה תא ונב וררוע תויג
 ונצלאנשכ ,ךכ־רחא רבדה ונל עייס םנמאו .העשה תולאשל יתרוקיבה
 ינב םע — רקיעבו ,תורחא תועונת ינב םע םירעוס םיחוכיווב דומעל

 .תוינויצ אל תוילאמש תועונת

 היתולועפ לכב ונפתתשה .הבר התיזך ןקב תינויצה תוליעפה
 תריכמב ,דוסיה־ןרק םעטמ תופיסא ןוגראב :תינויצה העונתה לש
 ונייטצה הבש הלועפ ,ל״קהקה ןעמל םיפסכ ףוסיאבו "םילקש"

 .םינושארה דימת ונייהו
 ידוהי ואב ןהילא ,ןנוגראב ונעייסש תופיסא ןתוא ינרכוז
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 םיצרמה ןיבשכ ,ץראב השענה לע עומשל ידכ ,םהינומהב הרייעה
 .ןמרמיצ סורגו רפיש ר״ד ,יקסלפולאיב :םינמנ םיבושחה

 הברהו תדבועה לארשי ץרא לש הנותיע ׳תצפהב ונלעפ הברה
 לש ומש לע תינוריעה הירפסה לש התבחרהו המויק ןעמל ונישע
 ,וז הירפסב יתיליב יתורגבתה תונש בטימ ,ןכא ."םכילע םולש"

 .ןתמלשהלו יתועידי תבחרהל ןאכ השוע ינאשכ
 הירפסה לש התמקהב ונל ועייסש הלא תא ריכזהל יואר
 ןייפ יתחפשמ ,ץלוה ןורהא ,(רזול) יקסבוקילקז רזעילא :החותיפבו
 ושדקוהש ,תוברת יברע םג ומייקתנ הירפסה תרגסמב .םירחאו

 .םינוש םייתורפס םיאשונל
 ונאשכ ,הוואלמ לילג לע ונלש ןקה ךייתשה תינוגרא הניחבמ
 — םאו לילגה תגהנה םעטמ םא תיכוניחה הכרדהה תא םילבקמ

 .השרוובש תישארה הגהנהה םעטמ
 םהשכ ,בונכ׳צ תוביבסבש ץיק־׳תובשומל וחלשנ ונלשמ םירבח
 תבחרהל הברה ומרת הלא תושיגפ .רפסמ תועובש תורעיב םילבמ
 .םישדח םירבח םע םירשק תרישקל ףאו ינויערה סוסיבלו םיקפואה
 תוליעפל הנשמ ץרמב ןכמ־רחאל ונרזח — רקיעב בושחש המו

 .תיתעונת
 ךומסב ,םיכירדמל יצרא רנימסב םג יתפתתשה ימצע ינא
 — םידליה דידיו ללוהמה ךנחמה קלח לטנ ובש רנימס ,השרוול

 ןי׳זבודב "ריעצה־רמושה" ירגוב

100 



 הלעו ,האושה תפוקתב ,ויכינח תא שוטנל ברסש ימ ,ק׳צרוק שונאי
 .תוומה ןורקל םמיע

 העונתה הגה תא לוטיל ויה םידיתעש הלא וסנכתנ הז רנימסב
 השרוו וטיג רוביג לש וירבח םהיניב ,המחלמה ץורפ ברע ,םהידיל
 םהיעגר דע ,םעה לש וקבאמ שארב ודמע רשא ,ץיבלינא יכדרמ —

 .םינורחאה
 ,ינא יתסייגתנש םדוק תחא הנש אבצל וסייגתנ הצובקל ירבח

 םתומ ואצמ םלוככ םבור .המחלמה הצרפשכ ליעפ תורשב ואצמנ םה
 .לטקה תודשב

 ריע ,הנבורב הרשכהל ,המחלמה ץורפ ברע ,יתאצי ימצע ינא
 ינאשכ ,המחלמה ינתאצמ ןאכ .היסור־ןילופ לובג לע ,ןילוו זוחמב
 םיטילפ יפלא תואמ .םיינמרגה םינוריואה תוצצפהב התועמשמ שח
 ונרבח םג היה םהיניב .םישאונו םיתעבנ ,לכ ירסח ,ריעה לא ורהנ

 .וריכהל היה השקש דע ,ןיטולחל שושת ,ןושמש
 יבשויתו םיסורה ידי־לע זא שבכנ ןילופ לש יחרזמה לבחה
 לכ יתרהרה ינא ,םרב .םודאה אבצה תא החמשב ולביק םוקמה
 .םדקהב הצרא תולעל םיכרד יתשקיבו יתחפשמ לרוגב תע התוא
 תושעל ידיב הלעי ,הינמורל לובגה תא בונגל חילצא םאש יתנמאה

 .האלה יכרד תא
 ,בובל ךרד ,המורד ,לגרב ףאו 'תובכרב ,םידודנ ימי וליחתה
 ¬ושגה ותסה תולילמ דחאב ,חילצמ ינאשכ ,הימולוקו בובלסינטס

 .הינמורל ,םיטפרקה ירהב ךרד אל ךרדב ,עיגהל ,םימ
 ־תיבל לטומ ,טילפ ייח יח ,הינמורב יתיהש המימת הנש
 רבכש ,םינמרגה ינפמ הדרחלו ינלופה אבצל סויג ימויאל ןותנ ,אלכה
 שממ ,הצרא תולעלו קמחתהל ידיב הלעש דע ,טשרקוב תוצוחב וארנ

 .םינמרגה ידי־לע הינמור לש השוביכ ברע ,ןורחאה עגרב
 ןוכיתה םיה לע ..."תוחונמ ימ" לע הלהנתה אל הילעה ףא
 תוגוסנ תוילגנאה תוינאהשכ ,יקלטיאה יצה תוינא ושלח רבכ
 לש םימי םייעובש רחאל .הירדנסכלא רבעל ,הז רוזאב ןהיסיסבמ
 למנל ונעגה ,תיטירב תיאבצ הרייש ךותב ,אשמ־תוינאב הגלפה

 .ץראב הפיח למנל — םשמו הירדנסכלא
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 דרול םייח

 "םכילע־םולש" לש רמש לע הירפסה

 זכרמ השמיש ןי׳זבודב "םכילע םולש" לש ומש לע הירפסה
 התיה םהב ,עובשב רפסמ םיברע .הרייעב יתרבחו יתוברת םייח
 אצמיהל ןוצר ךותמ םא ,רעונ ינב םש וצבקתנ ,החותפ הירפסה
 םלואב ,רפסב ןייעל ידכ םא ,םיער תחיש חחושל ידכ ,אתווצב

 .העשה תולאשב חוכיול וא האצרהל ןיזאהל ידכ םאו ,האירקה

 תובבר תוליכמה ,תורישעו תולודג תוירפס םויכ םיריכמ ונא
 ולביקש ,םיחמומ םינרפס ידי־לע תולהונמהו םירפס לש םינוילמו
 הלכי אל ןי׳זבודב הירפסה .המיאתמ הלכשהו ךכל תדחוימ הרשכה
 הלוכ לכ .םייעוצקמ םינרפסב אל ףאו םירפס תובברב ראפתהל
 םינרפסה ,"רשגה בוחר״ב ,רוכש תיבבש םירדח ינשב תזכורמ התיה
 הבהא ךותמ ךא ,רקיעב תובדנתהב םתדובע ושעש ,םיבבוח ויה

 .תוריסמו

 לש תיתרבחהו תיתוברתה תוליעפה תא ראתל השק ,םרב
 תעל םיריעצה ושגפנ הב ןכש ,הירפסב רכזיהל ילבמ הרייעב רעונה
 ריעב דומלל םדי לאל היה אלש ,הלא םתלכשה ונק הבו ברע

 .תעדל האמצ םשפנ ךא ,הלודג

 תודושח תוירפסה ויה ןכש ,תרתחמב הירפסה לש התישאר
 תיתרבחהו תימואלה תוליעפה ,ןכאו .היסור יטילש ,םיראצה לע
 םהיתוריצי תאירקב ,תעד תשיכרב הרושק התיה םימיה םיתואב
 הכלממה יבחרב תורוסא ויה םהיתוריציש ,םינכפהמו םיגוה לש

 .תיסורה

 ןיבמ רקיעב ,םינוש םינבדנמ הליחת ופסאנ םירפסה
 םתוא ומרתו ׳זדולבו השרווב םתוא ושכרש ,ןויצ־ילעופו םיטסיקלופה
 רקיעב תינלופבו שידיאב ,םירפסה וברתנ ןמזה תצורמב .הירפסל

 .תירבעב ףא ךכ־רחאו

 להינ ,הרייעב םידוהיה םיטסינומוקה יליעפמ היהש ימ ,ןייפ
 תא ךירדמו תונושה הייתוקלחמל התוא ןגראמ אוהשכ ,הירפסה תא
 ריאמ ,(יללכ ינויצ) ןמרולפ השנמ ורזע ודי לע .הצעב םיארוקה
 רזעילא יקסבוקילזו (ריעצה־רמושה) ץיבומרבא ןושמשו יקסבונ׳צשק

 .(ןויצ־ילעופ)

 ,רבח ימד — רבח לש ישדוח םולשת לע הססבתה הירפסה

 תונושה תויתוברתה תולועפב ףתתשהלו םירפס ףילחהל תוכזה דעב
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 הב וכמתש םינבדנ ואצמנ ךכל ףסונב .הירפסה םלואב ומייקתהש
 .ףסכב

 3000־מ הלעמל רבכ הב ואצמנ ידיל הירפסה תלהנה הרבעשמ
 תוצראמו םירעמ ולבקתנש ,םינוחריו םינועובש ,םינותיע תורשעו םירפס
 הלע ושדוחב שדוח ידמ םהימולשת ומלישש םירבחה רפסמ .תונוש

 .הנטק הרייעב לטובמ אל רפסמ — האמ לע
 ילדנמ :שידיא ירפוס לש םהירפס אוצמל היה ןתינ םירפסה ןיב
 שידיאל םימגרותמ םירפס ןכו םירחאו ץרפ ,םכילע־םולש ,םירפס־רכומ

 .רכו םזיסכרמב ,תינידמ הלכלכב םיאשונ לע
 ־םולש לש םהייתונומתב טשוקמ היהש הירפסה םלוא יל רוכז
 ןאכ .הבישי תומוקמ 200־כ ליכהש םלוא ,קילאיבו ופאמ ,םכילע
 םירפס תרוקיבל ושדקוהש תוברת יברע ,תבש תולילב רקיעב ,וכרענ
 ץרפל דחא ברע שדקוה ,לשמל ,ךכ .םייתורפס םיטפשמ תכירעל וא
 .ירג ןאירוד לש ותנומת — דלייו רקסוא לש ורפסל רחא ברעו שיקראמ
 תוליעפל ושדקוהש תובר תופיסא םג ומייקתה הירפסה םלואב
 םיסרגנוקהמ ח״וד עומשל ידכ םא ,םילקש תצפה ןגראל ידכ םא ,תינויצ
 .לארשי ץראב השענה לע חילש לש ויפמ עומשל ידכ םאו םיינויצה
 .האושה תפוקתב הירפסה לש הלרוגב הלע המ עדוי שיא ןיא
 תסנכה יתב לש םלרוגב הלעש יפכ ,שא תלוכאמל התיה יאדווב

 .שרדמה־יתבו הרייעבש

 תמייקה־ןרקה תבוטל טרס םוי
 הטיא ,הקנלקשורבוד לאירזע ,גרבלא הרופצ ,ינרוג הדיירפ ,לגופ לאיחי :ןימימ

 .םורפ הדיירפ רתסא ,קסור ךורב־לימש .יקסרבזדיל ,טרופפר

103 



 קעזנאילביב םכילע ־סולע
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 ןי׳זבודב "םכילע־םולש" תירפס תלהנהמ וגאקישב דלפנטכיל ףלוו לא חלשנש בתכמ

104 



 סו׳חו בקעי

 ונתרייעב הלכשהל קבאמה

 ירבע ימימ תונורכז המכ הז ירמאמב תולעהל שקבמ יננה
 .יבילב םמושיר וריאשהש תויוחו תוערואמ ,יתודלי תפוקתמ ,ןי׳זבודב
 תדוגא ,הרייעב ונדסיש "םירוחב תראפת" תדוגא תא ינא רכוז
 ונכרע ,לשמל ,ךכ .םייתדה םייחל ןנער ןוג תתל השקיבש םיריעצ
 ותיבב ,הרות רפס לש ותביתכ םויס םע ,תיגיגחו תראופמ הביסמ
 — ויה וז החמשב םיירקיעה םינתוחמהשכ ,דלפנטכיל קחצי ׳ר לש

 םיחאה ,סקונזור בקעי םהרבא ,רלימ לאינד ,דלפנטכיל והילא לאירזע
 םוקמב ,תסנכה־תיב רבעל ונאצי הביסמה לש המויסב .יכונאו לגופ
 ,הרותה רפס םע םשל ונעיגהב .הרייעה ידוהימ תואמ רבכ ופסאתנש
 ופרטצה םיפסאנה ."היוללה" תרישב הלהקמה ונינפ תא המדיק
 ודבכתה ןכמ־רחאל .זילעו להוצ דוקירב ףוסבל ואציו הרישל םלוכ

 .ונתרייעב,גוהגכ ,תויגועבו ןייב
 הרטמל ול םשש ,ילאיצוס דסומ ונדסי רפסמ םינש רובעכ
 ,םיתב־ילעב םייתאמכ לש המישר ונכרע .הרייעה יכרצנל עייסל
 .תוקיפוק שמחו םירשע לש םוכסב ,ישדוח סמ םהילע ונלטיהש
 הז ףסכב ונינקו ושדוחב שדוח ידמ סמה תא וניבג ,םירבחה ,ונא
 ונתאמ הלביק תכרצנ החפשמ לכ .הקסהל םימחפו המדא־יחופת
 םימחפ ג״ק םישימחו המדא־יחפת ג״ק םישימח לש תישדוח הנמ
 םג םא ,םיקקזנל הבושח הרזע וז התיה .ףרוחה תפוקתב ,הקסהל
 רסחה תא .םמויק תייעב תא ןיטולחל רותפל ידכ הב היה אל
 םנמזמ ושידקהש ,תוינקדצ םישנו הרייעה ינקסע אלמל ולדתשה

 .הרייעה ינויבאל םחוכמו
 הררוע ,וזה האמה תישארב ,תוברתלו תעדה תבחרהל ההימכה
 לאומש ,טורבטרה המלש ,סקז לאירזע — םהיניב ,םיריעצ תצובק

 הירפס םיקהל ,יכונאו טרופפר ףלוו םייח ,ץיבקדוצ םהרבא ,םורפ
 .ןי׳זבודב

 ןוטלשה .םימיה םתואב ,רקיע לכ טושפ היה אל הז וינע
 תוברת לש התצפה עונמל ידכ וחוכב היהש המ לכ השע יסורה
 ,הירפס לש התמקה תושרהל אלש רהזנ לוכמ רתויו ,שוביכה ירוזאב

 .תעד תצפהל רוקמ שמשל הלולעה
 ונגהנ ףאש ,םירפס רפסמ ןןתאמ דחא ל3 ידיב ויס ,םנמא
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 ינלופה טניסל תוריחבל םתוכרעהב הרייעה יגיצנ
 יקסב׳צניפ ךניהו יקסבסרו בלסילוב :זכרמב

 תרבוגה ונתהימכ תא קפסל ידכ םהב היה אל ךא ,דיל דימ םריבעהל
 .שידיאה ירפוס לש םהירפס תאירק — רקיעבו ,האירקל תכלוהו

 ,ונתרייעל הכומסה ,אנפילב הירפס יארוק לע יתינמנ ימצע ינא
 אל ,םרב .ץפרש הרייעבש הירפסה יארוק לע הנמנ םורפ לאומשו
 ויהו רחאמ ,ונשקיבש םירפסה םתוא תא לבקל ונידיב הלע דימת
 רעונה לש ותפיאש הקזחתנו הכלה ךכ־םושמ .םהילע םיבר םיצפוק

 .ןי׳זבודב הירפס םיקהל
 לשומל החלשנ הירפסה לש התמקה רושיאל הנושארה השקבה
 ־רחא ונל ררבתנש יפכ .סקז לאירזע לש ומשב ,קצולפ זוחמה ריעבש
 .תשלובה ישנאמ תבכרומ התיהש ,הריקח תדעו ונתרייעל החלשנ ,ךכ

 ונלביקש הבושתה .תונוטלשל םהיתונקסמ ושיגהו ורקחו וקדב הלא
 .תילילש התיה המ ןמז רובעכ

 תונוטלשה תא דירטהל ונפסוהו ענכיהל םינכומ ונייה אל
 .םילושכמה לע רבגתהל םיכרד םישפחמ ונאשכ ,תופסונ תוינפב

 ,הדור םייח ףסוי לש ומשב םעפה ,תפסונ השקב ונחלשו ונרזח

 םישקבמ ונאשכ ,תרחא ךרדב ,ןכ־לע ,וניסינ .ונל וברס וז םעפב ףא ךא
 יאנפיל ,רנטוק לש ומשב השקבה תא ונשגיה .תונוטלשה לע םירעהל
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 הרומה לש ונוצר — אוה וז םעפב קומינהשכ ,ןי׳זבודב הרומ שמישש
 .םוטא ריקב הלקתנ וז היינפ ףאש אלא .ומויקל ךכב רזעהל

 תדוגאל ונינפ ,והותב ולע תונויסנה לכש ,ונרעצל ,ונחכונשמ
 הלהינ היתולועפ רתי ןיבש ,(הלכשה תצפהל הדוגא) הבלמב "רימזה"
 .ונתרייעב התירפסל ףינס םיקהל הנממ ונשקיבו ,הלודג הירפס

 ונרבח תא הבלמל רגשל ונטלחה ונאו תדדועמ התיה אל התבושת
 ריקי םסרופמה רפוסה לש ורשב־ראש היהש ,יקסבוקילקז רזעילא

 ."רימזה" תדוגא שאר־בשוי שמישש ,יקסבשרו

 תדוגא ירבח .החלצהב הרתכוה אל וז תוחילש ףא ,םרב
 תאז תחת .ונתשקבל תונעהל םתורשפאב ןיאש ונל וריבסה "רימזה"
 ר״דה דמע השארבש ,השרווב "רימזה" תדוגאל תונפל ונל ועיצה

 .םילעפ תברו המיענ תוישיא ,ןיול

 ,הדוגאה ידרשמל יתעגהו השרוול יתעסנ .ילע לטוה הז דיקפת

 אל העשב םשל יתעלקנש הרהמ דע יתחכונ .דעווה תבישי תעשב
 תרחמל ותיבל וילא אובל יננימזהו ינפב לצנתה ןיול ר״דה .המיאתמ

 .םויה

 רווחתנ ךכ ידכ ךות ךא ,המיענ התיה וניניב המייקתנש החישה
 "רימזה" תירפסל ףינס תמקהל רושיאה תא לבקל לכונ אלש יל

 קרש ,יל זמרו דמע ,םולכ אלב ינחלשל אלש ידכ ,םנמא סי׳זבודב
 םג הנמנ היליעפ לעש ,גרוברטפבש "הלכשה יציפמ תרבח" ידיב

 .ונידיב עייסל ,רזש־בושבור ןמלז — ונאישנ
 תא םהינפב ונחטשו "הלכשה יציפמ תרבח״ל בתכמב ונינפ
 הבש ,תטרופמו הכורא הבושת םהמ ונלביק המ ןמז רובעכ .ונתשקב

 .ונל רוזעל םדי לאל ןיאש ,ונל וריבסה
 םיקהלו ןכתסהל ונטלחה ,והותב ולע וניתונויסנ לכש רחאמ
 ונראת ,הפיסאל ונירבח תא ונמיז .תונוטלשה רושיא אלב הירפס
 ,הירפסה תמקהל םרושיא תא ונשקיבו וניתוינפ ילוגליג תא םהינפל

 .תונוטלשה לש םתמח לעו םפא לע

 דחא םע ונרשקתהו ונדמע ,םירבחה לכ תמכסה הלבקתנשמ
 שוכרל וילע ונלטהו ,השרוול ורחסמ לגרל עסונ היהש ,םינכוסה

 .וידיל ונרסמש תטרופמ המישר יפ־לע ,םירפס ונרובעב
 ומשוהו ומשרנ ,סקז לאירזע לש ותיבל ואבוה הלא םירפס

 .ךכל םידעוימ ויהש ,תונורא ינשב

 קר האירקל םירפסה ורסמנ תונוטלשה יניעמ רמשיהל ידכ
 ,עשתל שש ןיב ,ברעה תועשב סקז לאירזע לש ותיבל ואבש ,םירבחל
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 הירפסב םיקסועה תא ריהזהל ,תיבה דיל םיבצינ םירבח ינששכ
 .הנכס ינפמ

 ¬סב םירטוש לש הדושח העונתב ונחבה רפסמ תועובש רובעכ
 לש הנוגראב ספתנה ־ןכש ,סקז לש ונוחטבל ונששח .תיבה תוביב
 ,ונטלחה .םישדוח השולש לש רסאמל יופצ היה תילאגיל־יתלב הירפס
 .ךכ לכ םיבר םיצמאמ התמקהב ונעקשהש ,הירפסה תא לסחל ,ןכ־לע
 תיבבש גגה־תיילעל םתוא ונילעהו רפסמ םיזגראב םירפסה תא ונזרא

 .יבא
 ,ונתרייעל וסנכנ םינמרגהו הנושארה םלועה תמחלמ הצרפשמ
 ונינפ .הדאש םשב ינמרג ןגס לש ותושארב ,יחרזא ןוטלש םש םקוה
 ,ךכו .ונתשקב רשאל רהימ אוה .הירפס םיקהל תושר ונשקיבו וילא
 ,התנמש ,יקסלבונ לש ותיבב ,הלודג הירפס ונמקה ,רצק ןמז רחאל
 הבחרתנו הכלה הירפסה .םירפס 2000־מ הלעמל ,התישארב רבכ
 ןושארה דעווה ירבח לע .ונתרייעב בושח יתוברת זכרמ תויהל הכפהו
 ףסוי ,יקסב׳צניפ ךונח ,קינעיפ בקעי :םירבחה ונמנ הירפסה לש
 .יקסבוקילקז רזעילאו יקסבוקילקז םנוב ,ןהכ דיוד ,ןהכ ריאמ ,גרבנדלוו
 לע הירפסה תא ארקל טלחוה הדעווה לש הנושארה התבישיב
 ¬מה המלואב ,םימייקמ ונלחתה ןמזה תצורמב .םכילע־םולש לש ומש

 .בר להק וכשמש ,תורפס יברע ,הירפסה לש חוור
 השמ :םירבחה תא הירפסה יליעפ ןיב ריכזהל יוארה ןמ
 השמ ,רגארפ םוחנ ,קסור ףלוו שריה ,הדור םייח ףסוי ,דנבאנוז
 ונמנ הלא לע .הסוסיבלו התבחרהל הברה ושעש ,שרלקריצ םייח
 ושידקה רשא ,רלימ היחו סו׳זוו רתסא ,יקסנ׳זבוד לדנה :םישנה םג

 .הב תורושקה תוברת תולועפלו הירפסה תבחרהל ןצרממו ןנמזמ
 הירפסה לש תיתוברתה הלועפה הבחרתנ המ תפוקת רובעכ
 ,תינמרגו תינלופ ,שידיא ,תירבע — תונושלה דומילל םיסרוק ונגראתנו

 .יקסבולי בדו קיזייא בקעי לש םתלהנהב
 םיבר הפיקהש ,הרע תיתוברת תוליעפ לש הפוקת וז התיה

 .הרייעה יריעצמ
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 הרייעב "יבכמ״ה תעונת יריעצ

 ןי׳זבודב ילארשי־יצראה דרשמה
 .ץלוה המלש ,הקנלקשורבוד השנמ ,ץיבקדוצ ןרהא ?ןימימ םידמוע

 .םורפ לדנמ ,יקסבליב לאיחי בקעי ,הניור למל ,ץלוה ןרהא ;םיבשוי
 גרבדלוג יכדרמ ,לגופ ןסינ
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 (זכרמב בוכרוב תנומת) "ןויצ־ילעופ" תצובק
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 •ח^-/ץמ

 ׳׳3תי^ן״ןר>ן

. (3% 

 901/1 •כ-? זי״יסי ןוי (י• >'0 ח־ס^ו /־יי

 ,ר^ז. [ןמ סצ׳ד^ו ׳ /כ**׳* "יי^1*' ^

 ן^וח> (?*ח , \-/י^ז^־> ־׳י׳י*יד$ צ

 ך^ףי1 !״>11.ץ-ו^י^י[.• ס , ן^י (ב ־י .^ד

 "!ך־ס כ•'^ס/ !/•׳׳?><*

 (ך^ב׳^?(^~ 1/1 ׳ר^ <^>יז1 ^י ן־?</5))״גנ׳^,ן^ ',?ד

 ך!(0י 1•^^!״* 1^(? ^יג

 ׳די'^ ^

 ץו4 ^ ^(0 ח/׳'י־'' **•׳ק ו״גוי• ׳זע.

 ה כ ע״נ מ

 דפסה ירבד .לעווייפ ריאמ ׳ר לש ותבצמ לע ותרחנש םירבדה םה הלא
 הדיעמו ונינומדק תפשב הבותכה ,הגונע הניק ןיעמ :םנונגסבו םנימב םידחוימ
 .םיינע ינבל הרות תצברה לע ושפנ רסמש ימ לש ותועינצ לעו ושפנ לדוג לע

 (92 ׳מע האר)
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 טקונהר הדוהי

 דעומו גח ימיב"
 לע תדרויה תדחוימ הריוואב שח התא דימו אב לולא שדוח
 הליפתה יתבמ .םיאבו םיברקה םיארונה םיגחה תריווא ,הרייעה
 תא םיררועמ ,ןידה םוי לע םיזירכמה ,רפושה תולוק םילועו םיעקוב

 .הבושתב רוזחל ידוהיה
 ,הרייעה ינב לש םהיקוסיעבו םהיגהנמב לח רכינ יוניש ןיא ןיידע

 ימי אוב םע ךא .הנשה תומי ראשבכ ,םגהנמכ םיגהונ לוכה ןיידע
 הדרחהו לוכיבכ יתושידא התוא הרסו תגגופתמ ,םירצקה תוחילסה

 .דחאו דחא לכב היתותוא תנתונ ןידה םוי ינפמ
 וילגר תתכל "שמש״ה ליחתמ תישילשה תרומשאה תישארב

 םידוהיה תא ררועמו םילתכה לע ןטקה ושיטפב שקונ ,תיבל תיבמ
 ,ורוע ,ורוע — :יתרוסמ ןוגינב זירכמ אוהשכ ,םהיתוטיממ םוקל

 י תוחילסל ומוק
 הנשה 'תומי לכ ךשמ םיקוסע םהש ,םינונח םתוא ףא
 ,בירעמו החנמ תליפתל וליפא ןהמ םיערקנ םניאו םהיתויונחב
 ,םהיקסע לכמ םיררחתשמו םמוקמב השיאה תא התע םש םיריאשמ

 .תסנכה־תיבב רוביצב הליפתב ףתתשהל ידכ
 דוחיב ,הנשה־שארב תסנכה־תיב לע תדרוי ןידה םוי יתשוחת
 םיקוספה לא םיעיגמו "ףקות הנתנו" הליפתה תא םיעימשמשכ
 שוריפ םיעדוי םניאש הלא וליפא "...תומי ימו היחי ימ" :םידירחמה

 ךותמ םיללפתמ ,םירבדה לש םתועמשמל םידרוי םניאו תולימה
 ...הבוטל םניד רוזגל םלוע־לש־ונוברמ םישקבמ ,האלמ הנווכ

 םיראשנ אלא ,הז םויב םתיבל רוזחל םירהממ םיללפתמה ןיאו
 ןיזאהל ימ ,תונחלושה דיל םיפפוטצמ ,הקספהב םג 'תסנכה־תיבב
 .םיליהת יקרפ רמול ימו תוינשמב קרפ דומלל ימ ,רסומו הרות ירבדל
 החפשמה תובא :תורפכה רדס ליחתמ הנשה־שאר לש ותרחמל
 ודיש יפכ שיא שיא ,תיבה ינב לכל ,תורפכל תופוע תונקל םיגאוד
 רחאלש תומדקומה תועשה ןמ ,םירופיכה םוי ברעב רבכו .תגשמ
 םיליחתמ הרייעה ינבו ,לוכה לע הדרח תשודק תדרוי ,תירחשה תליפת
 לש וירדנ ריתהל השולש לש ןידה תיב יאשר ירהש ,םירדנ תרתהב

 .לארשימ םדא
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 ידכ ,ןיד תיבכ וינפל ושמשיש השולש אוצמל שיאו שיא לכ זרדזמ
 ול םינוע הלאו ,!ךירדנ תרתהל לבוקמה חסונה תא םהינזואב אורקל
 ,ןחלושל םידוהיה ובסי ןכמ־רחאל קר .וירדנ יתא םיריתמו לבוקמכ

 הבוט הנש ויחאל שיא םילחאמ םהשכ ,םייחל ותשיו ןיי וגזמי
 .הבוט המיתחו

 ןינמ ,החנמה תליפת הליחתמ ,ךרעל תחא העשב ,םויה ירהצב
 ,םירופיכה םוי ברעב ,תיברע תליפתב .ליחתמ ינשו ותליפת םייסמ דחא

 .רדענ וניא שיאשכ ,הליפתב הרייעה ידוהי לכ םיפתתשמ

 םיללפתמהמ תובגל םיגהונה ,םיאבגה לש םתעש םג איה וז
 הז םוי לש תוסנכהה .וערפנ םרטש םירדנ ,הנשה ךשמב םהירדנ לכ

 .הלוכ הנשה לש תואצוהה בור תא טעמכ וסיכ

 רוקיב תרבח" — םינוש 'תודסומ םיגהונ םירופיכה םוי ברעב
 -יתבב ביצהל םירחאו ל״קהק ,"םידסח־תולימג תפוק" ,"םילוח

 םורתל זא םיגהונ םיללפתמה לכ .תומורת ףוסיאל תורעק תסנכה
 .ותלוכי יפל שיא שיא ,הפי ןיעב

 םבושב םיללפתמה לש םהינפ לע השורפ תוניצר לש תשרא
 הדועסה .תקספמה הדועסל החפשמה ינב םע בסהל ידכ ,םתיבל
 ־רחאל .תיבב תפחרמ ןידה םוי תריוואשכ ,ןילוח תוחיש ילב תלהנתמ
 תיתרוסמה ותכרב תא ונממ לבקל ידכ ,באה לא םידליה םיברק ןכמ

 !ומיתחיתו ובתכית הבוט הנשל —

 לעשכ .רוחצ לטיק שובל ,ולוכ שגרנ זא בצינ החפשמה שאר
 ויתפשו םידליה ישארל לעמ וידי שרופ אוה .הרומח הגאד תשרא וינפ
 לע הנוכר ,םאה״השיאה תבצינ ול דגנמ .הכורא הכרב תולמלממ
 תשקבמו שחל לוקב תללפתמ איהו תועמד תוגלוז היניע ,תורנה

 .םיבוט םייחל ומתחייו ובתכייש ,הידלי לעו הלעב לע

 םינש .םידליה לש םהיתומשנב קומע־קומע םיתרחנ הלא םיעגר
 ןיידע ךא ,אבא לש ותיבב םידליה דחא ינא ףא יתייה זאמ ופלח תובר

 ,רבדה היה לומתא קר וליאכ ,הז הארמ שדוק תדרחב ינא רכוז

 רבכ תשגרומ בוחרה לא ,תקספמה הדועסה ירחא ,םיאצוישמ
 שיאשכ ,תסנכה־תיבל םירהונ םישנא .שודקה םויה תריווא םוקמ לכב

 .הבוט הנש והערל לחאמ שיא

 ןחלוש דמוע ,הסינכב ,ןימימ :והארמ תא הנשמ תסנכה תיב םג
 ,תינחירו הננער תחש ;וב םיעוקת המשנ תורנש ,לוח זגרא וילעו

 םיללפתמה ולכויש ידכ ,הפצרה לע הרוזפ ,הנממ הלוע הדשה חירש
 .הניצה ינפמ שושחל אלו םהילענ ץולחל

 םהמ םיברשכ ,תותילטב םלוכ םיפוטע םירגובמה םיללפתמה
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 תא םיאיצומשכ האישל העיגמ תוחיתמה .םינבל םילטיק םישובל
 וירבע ינשמ םיבצינ הדעה ידבכנמ םיינשו שדוקה־ןוראמ הרותה ירפס
 םוקמה תעד לע" : םיטיטרמה םיקוספה יתא עימשמ הזשכ ,ןזחה לש

 ..."להקה תעד לעו
 לש ןייכב לוק הלוע ,"ירדנ לכ" תליפת ןזחה ליחתמשכ ,זאו
 ןהיתוגאדל ןקרופ ןהיתועמדב אוצמל תושקבמה ,םישנה־תרזעמ םישנה
 השודקה תשוחת העש התוא תרבוגו .ןידה םוי ינפמ ןהיתוששחלו

 ...ולוכ תסנכה־יתיבב הדרחהו
 בצמ הנתשמ ,הליענ תליפת םותב ,ומויסל םוצה םוי עיגמשמו
 תאז תחתו תפלוח םהינפ לעש הגותה תשרא : םיללפתמה לש םשפנ
 .םידוהיל ךכ־לכ ׳תינייפואה ,ןוחטיב תשוחתב םהיניע התע תוריאמ
 םה יכו רוביצב םתליפת הלבקתנ ןכאש ,הנומא םיאלמתמ םהיתוביל

 .תכרובמו הבוט הנשב תוכזל םידיתע
 הגונ אלמ חרי לש ורוא :והארמ הנתשנ וליאכ בוחרה ףאו
 .םישדחתמה םייחה לע זירכהל שקיב וליאכ ,םיללצה יתא שרגמ ,וילע
 ,השקה םוצה תורמל ,םהיתבל םירהממ םניא ןיידע םירגובמה
 הנבלה תא שדקל תנמ לע תסנכה־תיבל ץוחמ םיהתשמ אלא
 .השדחה הנשה ח״ע הנושאר הווצמ וז הליפתב םייקלו התושדחתהב
 ,םירופיכה םוי יאצומ תדועס רחאל ,םיגהונה הלאכ םיאצמנו

 .הכוסל דעוימה םוקמב דתי עוקתל



 שממ לש החמש האר אל הרייעב הרות יתחמש האר אלש ימו
 תורהוז םהיניעש ,םיללפתמ תסנכה־יתב םיאלמתמ גחה לילב .יהמ
 ,לודג דעו ןוטקמ ,םלוכש ,תופקהל םיפצמ לוכה .גחה תחמשב

 םידיערמ םידוקירהו םימשל דע הלועו תעקוב הרישה .ןהב םידבכתמ
 הלדג ןכ תופקהה ׳תוכשמנש לככו .תסנכה־תיב לש םיפיטה תומא תא

 .תכלוהו החמשה

 ידכ ,הליפתה תא תסנכה־יתבב םימידקמ םוי לש ותרחמל
 ידוהי לע לבוקמ הז גהנמ .יגיגח שודיקב ליחתהל היהי רשפאש
 יפכ לק־דוביכ איבהל לדתשמ דחאו דחא לכו ,תורוד הזמ הרייעה
 םינימזמו ומשל יואר שודיק םיניכמ ,םדי לאל שיש הלאו .ותלוכי
 תעשל דע םיכשמתמ הלא "םישודיק" .םהיתבל םיללפתמה להק תא
 ךכ־רחא תונהל םישקתמ רבכ םיללפתמהש ןיבהל לקנ .םירהצה

 .הודחו החמש ולוכש םוי ,ןכא .םהיתבב הדועסהמ

 ןי׳זבוד יריעצ
 דורבטרה שריה :זכרמב ,הטמלמ הינשה הרושב
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 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 וי׳זבודב ידוהי ןורטאית
 (אלוגיד ךורב בקעי לש ותומדל)

 ,תידוהיה הרייעה יפלכ תיתרוקיב השיג התוא הפלח רבכמ הז
 תועונתה יגיהנמ —רתוי רחואמו ,הלכשהה ירפוס רקיעב הל וספתנש
 ¬יבב התיהש המזגהה תדימב ןיחבהל םיעדוי ונא םויכ .תויצולחה
 ויהש הדימעה תלוכיו םיייחה ןורשכ תא ךירעהל םיעדויו וז תרוק

 .תורייעה ינב ,וניתובאל
 חכונו תורתוכ אלל הרובג חכונ םיאתשמ ונא םידמוע םויכ
 רשא ,הרייעה ינבמ םיבר םיברל םיינייפוא ויהש תוצילמ אלל זוע
 םייח תריצי ידי־לע םייוגל "םכחתהל״ו תושיגנה לכ לומ דומעל ועדי

 .םתמח לעו םפא לע ,םירישע םיידוהי
 ,הרות לש הלהואב קר אל ,הרייעב םייחה ויה םיססות ,ןכאו
 התוא ןייפיאש ,הלשמ יווה ,הרייעל ,הל היה .םוימויה ייחב ףא אל;.

 .התוא דחייו תייוגה התביבסמ
 יווהב רתויב בושח דיקפת אלימ ידוהיה ןורטאיתהש קפס ןיא
 ,ונבילב רשא תא אטבל תורשפאה ונל הנתינ ,המבה לע ,ןאכ ירהש ,הז

 , ...םולחלו ןוימדה יפנכ לע עיקרהל
 ,היה דחא שיא לש ולוכ לכש ןורטאית היה ןי׳זבודב םג
 ויתולילו וימי תושעל ןכומ היה ,ודבלמ ,ימ יכו .אלוגיד ךורב בקעי
 ודמלש ,םיבבוח םינקחש םעו םישק םיאנתב ,הזחמ תאלעהל שדוק
 לע הדימעה תישאר תאו ןוכנה יוגיהה תישאר תא ותכר-,ך תחת

 !י המב
 לע דרויו ךורא ורעש ,המוק עצוממ :יניע דגנל אוה הנה
 לעמ דרי אל קוחשה .תוקחוש — וינפו יעשמל חלוגמ ,ופרע
 רפסל ןמוזמו ןכומ אוהשכ ,הלהצב םישנאה תא םדיק דימת ;וינפ

 .תחלוממ החידב
 אל .וירוה תיבב רוגל ףיסוהש קוור ,היה הרייעה ןזח לש ונב
 דחאכ םאו יאמבכ םא ,קלח הב לטנ אל אוהש הרייעב הגצה התיה
 ארוק אוהשכ ,םינבבוחה םינקחשה תא דדוע ברה וצרמב .םינגראמה
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 .תויומדה לע רובידה תא ביחרמו הזחמה תא םהינזואב הליחת

 יתיכז ינא ףא .וינקחש־וידימלת לע ונמנש הרייעה ינבמ םירענה םיבר
 .יכנא .ז תאמ ,יזנכשא הלהבא׳ ׳ר — תוגצהה תחאב קלח לוטיל

 :שידיאה ירפוס לש םהינוכרעמו םהירופיסב אצמ תוזחמה תא

 וכרענ תוגצהה .המבל םמיאתמ אוהשכ ,םירחאו ץרפ ,םינילע־סולש
 תומוקמ 300־כ ליכהש ,תוגצהל דחוימ םלוא ,יקסנ׳זומ םלואב

 .הבישי

 לע הזחמ תולעהל ידכ אלוגיד ךורב בקעי חרטו למע המכ
 ףוסיאב ףא אלא ,םתכרדהבו םימיאתמ םינקחש תריחבב קר אל ,המבה

 .ותושרל ודמע אלש ,םירחא המב ירזיבאו תושובלת

 תוליעפ לע הפי ןיעב הרייעבש םידיסחה וטיבה אל הליחת
 תוגצההש םג המ ,ןויערל ולגתסה ןמזה תצורמב ךא ,וז תינורטאית

 .תחנ טעמל קקותשמ ידוהי לש ובילשכ ,םיגחה ימיב וכרענ

 דואמ וירחא םיכורכ ונייה ,הרייעבש םיריעצה ,ונחנא ,םרב
 םייחל הברה םרתש ימכ ונל רוכז אוה .ונל המסק הזילעה ותומדו

 .ןיזבודב םייתוברתהו םייתרבחה

 הרייעב םיבבוחה ןורטאיתב "ןטשו םדא ,םיהלא" תגצה
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 סקונזור הדוהי

 םישרוש הכמ ץראל הילעה ןויער

 'תורבגתהו ןילופ תודהי ברקב ינויצה ןויערה לש ותוטשפתה
 ,ינא רכוז .בולוגו ןי׳זבוד לע םג וחספ אל לארשי ץראל ההימכה
 ןברוחה הארמש ,הרייעב םינויצה ינושאר תא ,ירוענ תפוקתמ דוע
 תיב ינומה תא הפיקהש שואיה תקעזו םימורגופה תובקיעב אבש
 ףא ,ולדח אל בושו םבבלב ינויצה ןויערה שא תא התיצה ,לארשי

 .הלוגה תביזעל םמע ינב יתא ררועלמ ,דחא עגרל
 ןוזחב ואר ןכל םדוקש ,םיבר יניע וחקפ םיעזעזמה םימורגופה
 םיברו תובבלב הנפמ לח התע .םיעותעת ןוזחו אוש םסקמ ינויצה

 !י הפ יל ימו הפ יל המ :םמצע תא םילאוש וליחתה
 וניניע הניזחתו..." :די רחאלכ ורמאנ ןכל־םדוקש םיקוספה
 ..."ונימיב הרהמב שדוקה ריע םילשורי הנב" ..."םימחרב ןויצל ךבושב
 רעונה ינבמ םיבר .תבייחמהו האלמה םתועמשמ תא התעמ ולביק
 לש שפנ תאשמ םישגהל םישקבמ םהשכ ,ינויצה ןויערל וברקתנ

 .'תורוד
 תולעלמ םהינב דעב עונמל ושקיבש םירוה ורסח אלש ןבומכ
 םנוצר דוביכ תווצמ םינבה ומייק אל בוש הז ןינעבש אלא ,ץראל
 ואצי ,תיצולחה העונתל ופרטצנ הרייעה ינבמ םיבר .םאו בא לש

 .הילעל םמצע תא וניכהו הרשכה תומוקמל
 הארמל המכו המכ יפ הקזחתנ תולגה תא בוזעל הקושתה
 ערפתהל וברהש ,םהינימל םימשיטנאה לש םתעפשהו םנרק תיילע
 ושיגרה הרייעה יריעצ .םידוהיל םילכנתמ םהשכ ,םירעה תובוחרב
 תוצראב דיתע םהל ןיא בוש יכו םהילגר תחתמ רעוב עקרקהש
 עייסלו לארשי ץראל תולעל םהילעש הטלחהה םבילב השבגתנ .םימדה

 .הנשי־השדחה תדלומה לש התמוקתבו הנינבב
 ,החוכנ תוארמ וחט םהיניעש םיבר ואצמנ ןיידע ,םנמא
 תורומיתב וניחבה אלו תכדכדמהו השקה תואיצמה ןמ ומלעתהש
 הנעי תונבכ .םידוהיה יפלכ תעפעפמה האנשב ושח אלו תוינידמה
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 םתוא הלטלטש דע ...םעז רובעי דע םיפצמ ,לוחב םהישאר ונמט
 ...הארונה הרעסה

 התיה ,הרשע־עשתה האמה תישארב ,ץראל ולעש םינושארה ןיב
 ,םיצולחה ינושאר — םהירחאו ,טאנארג רזעילא םירפא ׳ר תחפשמ

 .ל״ז קיזייא עשוהיו המלש טורבטרה :םימיל םיריעצ ולעש
 הרותה ילודגמ היהש ,ינויצה אקפיל שבייפ ׳ר תא ריכזהל יואר
 ןויערל ףיטמ ליחתה 1913 יתנשב רבכ רשא ,קצובטוא ידיסחמו
 הארו ץראב רוקיב ךרע רשאכ רתוי דוע הלדג ותובהלתה .הלואגה
 המיע םיקבאנה םימישגמה רוד תאו הברה הממשה תא ויניע ומב
 םוקל םידוהיה ויחא תא ררועו ריעל ריעמ עסנ זא .הל םילוכיו

 .היתוסירה תונבלו שדוקה ץראל תולעלו
 הלדג בולוגו ןי׳זבודב תינויצה העונתה .אושל היה אל ולמע
 תא םישגהל םימק םיבהלנה רעונה תועונת ירבחשכ ,הבחרתהו

 .לארשי ץראל םילועו םהירוה יתב תא םהירחא םישטונ ,םמולח
 ושעו תינויצה הלועפה תא וקימעה ומקש רעונה תועונת
 קימעהלו תירבעה ןושלה תא דומלל וליחתה םיבר .תובבלה תשיכרל

 .תובבלה תא השבכש ,תונויצה תרויתב
 םה .םימישגמה ינושאר קיזייא .יו טורבטרה .ש ויה ,רומאכ
 תא הב םייסל וכז ףאו "הילצרה" היסנמגב םהידומיל תא וליחתה
 סנכיהב ,הנושארה םלועה תמחלמ ףוסב גרהנ ןושארה .םהידומיל קוח
 קיזייא .י _ ינשה וליאו ,םימיל ריעצ ונדוע אוהו ,ץראל םינמרגה

 םיידוהיה םיבושיה לע ןגהל הרטמל ול םשש ,"רמושה" ןוגראל ףרטצה
 הנגהה תוחוכ לש דוסיה יחינממ היה אוה .םיברע םידדוש ינפמ
 שמיש רשאכ ,לארשי תנידמ תמוקתל דעו "רמושה" ימימ ,םירבעה

 .ל״הצב ףולא ןגס תגרדב
 ,םהיתובקיעב ואב םירחא םיבר ; םידדוב וראשנ אל םינושארה

 .ץראה לש הנינבל םהירוענ טהלמו םהיתונורשכמ םימרות
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 (קיזיא) לשא עשוהי

 ץראב םינושארה םיאנידבודה

 ריעסהש ערואמ ותוא שחרתהשכ ,ןי׳זבודב יתייה דלי דוע ,ינרכוז
 הפואה — טושפ ידוהי :םלוכ הרייעה ינב תוביל תאו יביל תא
 הלעו ותחפשמ ינב לכ תא ומיע לטנ ,דחא םוי םק ,ןיטשנצילג יכדרמ
 המכ רכוז יניא .(1909־ב וא) 1908־ב ערא רבדה .לארשי ץראל םמיע
 המב עדוי יניא ; שולש־םייתנש ,ץראב טושפ ידוהי ותוא ההש םינש
 .ןי׳זבודל רזח המ םושמ עדוי יניא ףאו ,ןאכ ותויהב ודי חולשל הסינ
 םירפא תחפשמ לכ הצרא התלע ןכמ־רחאל שולש־םייתנשכ
 ןושארה ,"ןקותמ־רדח" ןי׳זבודב ול היה .(ןומיר) טאנארג רזעילא
 ,ל״ז בקעי ,רוכבה יחא .תירבעב תירבע ודמיל ובש ,הרייעב וגוסמ
 "רדח״ב ,חונמה יחא םע דחי ,יתרקיב .תונויצב קבדנ ףאו ולצא דמל

 .וב הררשש חורהו והארמ בטיה יל םירוכזו הז
 ותארשהב) "הילצרה" היסנמגב דומלל ידכ ,הצרא יתילע 1913־ב
 יתחפשמ .(החפשמה ינב לכו ל״ז אבא לש םתכימתבו בקעי יחא לש
 תלעבו םיקומע םיידוהי םישרוש תלעב ךא ,תינויצ התיה אל םנמא
 תואלקחה לע היה המויקש החפשמכ .תקהבומ תימואל הרכה
 וניברה ,(הרייעהמ מ״ק 15־כ לש קחרמב ,תיאלקח הווח ונל התיה)
 תואלקח לש תולחתהה לע ונעדיו לארשי־ץראב הווהתמה לע רבדל

 .הב תיביסנטניא
 רבכ ,(ןוירוג־ןב לש וברו ורומ) קסנולפמ קיזיא החמש ,ידוד
 לדנמ ,ימא דצמ ידוד .הוקת־חתפב יחו רפסמ םינש ץראב אצמנ
 תא יל ןתנש אוה אוהו "ףורש" ינויצ היה ,קבלצולוומ ל״ז םואב
 רוזחמה לע יתינמנו דימלתכ יתילע .הצרא תולעל תיפוסה "הפיחד״ה

 ."הילצרה" היסנמגה לש יעיבשה
 ודיפקהש ,תרוסמ ישנא — טאנארג תחפשמ םע יתשגפנ ץראב
 ¬המ לש ישארה הבוחרב היה םתיב .ןתכלהכ תדה תווצמ םויק לע
 הנבומב ,תיאני׳זבוד חור .תלוכמ תונח םג םהל התיהש םוקמב ,םולש
 יתפסוה .הבר תומימחב ינופיקה םה .םתיבב הררש ,הלימה לש בוטה
 ,הנושארה םלועה תמחלמ לש תונושארה היתונש ךשמ םמיע שגפיהל
 המחלמה ץורפ םע רבכ .(1916) ביבא־לתו ופימ שוריגה ימי םצע דע
 לש םבצמכ ,ירמוחה יבצמו ןי׳זבודבש ירוה תיב םע ירשק וקתונ
 הגרסו הדמע ןומיר תרבגהש ,ינרכוז .רתויב השק היה ,ירבח ראש
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 םתויה תפוקתב (הקנלקשורבוד) רוד םהרבאו הקפיל ןתנ עיאש
 הרייעב רעונ תעונתב םיכירדמ

 םימעפ .לוענל םילענ יל ויה אלו רחאמ ,םילבחמ םילדנס גוז יל
 םתואב םסרפתנש ,ל״ז ןומיר יבצ ףסוי ררושמה תא םג יתשגפ רפסמ

 .דואמ םימיה

 ותוא .טורבטרה המלש ןי׳זבודמ הצרא עיגה 1914 תישארב
 הפי ןנוכתה ,תיבהמ דוע תירבע רבוד היה אוה .ןי׳זבודמ יתעדי
 היילעה שיא לש קהבומ סופיטו טסילאידיא ,ץולח היה ,ותיילעל
 קמעלו לילגל הלעו תיאלקח הדובעל ,ןבומכ ,הנפ אוה .הינשה
 הפועת הדש םינמרגה ומיקה 1915־ב .היבחרמב המ־ןמז יח .לאערזי
 טורבטרה םש ןמדזנ ותדובע ילגרל .םהלש המחלמה ינוריואל הלופעב
 רבקנ אוה .םילגנא םיסייט ידי לע הז הפועת־הדש תצצפהב גרהנו

 הלופע די לע) הרומה־תעבג רה ילגרל ,היבחרמ לש ןימלעה תיבב
 ."רמושה" ישנאו קמעה יצולח ירבק ןיב אצמנ ורבק .(םויכ תיליע

 היילעה לש הדובעה ישנא יטבלב טבלתה אוה .םימעפ המכ ונשגפנ
 םילועמהמ ריע־ןב ונתאמ ךלה ,תע אלל ,ירקמה ותומב .הינשה
 .ונבילב רומש ורכז יהי .עיגה אל אוה הנורחאה ונתשיגפל .רתויב
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 ,יקסני׳זבוד רשא ,(ישילשב ינש) ידוד־ןב הצרא עיגה 1914 ביבאב

 יאלקח רפס־תיב םייס אוה .ןי׳זבודמ יקסניזבוד לשרהו הניב לש םנב
 הינמרגב .יאלקחכ ןאכ לחנתהל תנמ לע הצרא עיגהו הינמרגב
 םהיניבו ,ןאכמ םירכיא ינב םילארשי המכ םע דחי דמל (טסרוהנוטשב)
 ישנאמ ,הבשומה ידסיימ לע התנמנש החפשמל ןב ,ןויצל־ןושארמ דחא
 הדובעל סנכנ .םלצא דובעלו רוגל ןמזוה אוה ,הנושארה היילעה
 .הלוח אוהש ינועידוה דחא םוי .םהלש םידקשה יעטמבו םסדרפב

 אוהש יל רמאנ .הובג םוחב הטימב בכוש ויתאצמ וילא יתאבשכ
 ףאש יעבט היהו ,תחדקב זא ולח בושיה ינבמ םיבר .תחדקב הלוח
 הפורתהו .וז הלחמב הלוח ,ןסוחמ־יתלבהו שדחה הלועה ,אוה
 אוה — ול לקוה אלשמ .רכו ןיניכ ,ןיניכ — תחדקה דגנ הדיחיה
 יתראשנ ינאו ,םיתבה דחאב דרפנ רדח — האפרמ ןיעכל רבעוה
 םינושארה םימיב היה הז .הפצרה לע רדחב יתנשיו וב לפטל ולצא
 תיבל ותוא ונרבעה — ובצמ ערוהשמ .הנושארה םלועה תמחלמל
 םייתניב .םיה ףוח לע ,םולש־הוונב זא היהש ,ביבא־לת־ופיב םילוחה
 יפכ .הבאשמה תא ןקתל ידכב ,סדרפבש ראבל דרי רשאש ,יל עדונ
 םילוחה־תיבבו ,סופיטב אלא ,תחדקב אל ,הלח וז הדירימש הארנה

 .סופיטב הלוחכ בכש רבכ אוה

 יתעסנו םידומילמ ישפוח יתייה .לודגה שפוחה ימי ויה םימיה
 .םש הלחנ לעב היהש ,ןיקלנ ,ידוד ןתח לש וקשמב דובעל ,אבס־רפכל

 קרשכ .רשא תא רקבל ידכ ,רומח לע בוכר ,ופיל יתאצי דחא םוי
 .בוט אל והשמ עראש יל אבינ יבילו ערב יתשגרה הבשומה תא יתבזע

 רשא רבכ היה אל םילוחה־תיבל יתעגהשכ .רבדה היה ךכ ,ןכאו
 ,הרזומ השוחת התוא ינתפקת וב שממ עגר ותואב רטפנ אוה .םייחב

 תורבקה־תיב ,ביבא־לתבש תורבקה־תיבב רבקנ אוה .ךרדב יתויהב
 .רודלפמורט בוחרב ,ןשיה

 אבצבש םירבעה םידודגל ונסייגתה הנושארה םלועה תמחלמב
 לש דחא ,ילארשי־יצרא דחא :ויה הלאכ םידודג השולש .יטירבה

 .הקירמא ידוהי לש — דחאו הילגנא ידוהי

 המכ לש לודג דקפמ םייקתה ,1919־ב רבכ ,המחלמה םותב
 ידודגב יתשמיש .םיכרותה דגנ תילארשי־יצראה תיזחהמ תויזיבד
 יתבצינ .דודגבש הנורחאה הקלחמה איה ,הרשע־ששה הקלחמה למסכ

 .תורחא תודיחי ובצינ ונירוחאמ .דקפמה תעשב ,יתקלחמ ירוחאמ

 ודי תא והשימ חינה ,חונ תדימעב ונאצמיהב ,דקפמה תעשב
 ודוד ןב ,יאני׳זבוד ריעצ ,יתחמשל ,יתיארו ינפ יתינפה .ימכש לע
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 אוהש ררבתה .ץיביעשי קחצי — חונמה טורבטרה המלש לש ריעצה
 אוהש רבדה ינעיתפה המכ ,ןכא .םייאקירמאה םידודגה דחא לע הנמנ
 םא ,ינריכהו ,םילייח 100,000־כ ןיב יאצמיהב ,קוחרמ יב ןיחבה
 םיעגר — התיה הרצק השיגפה .םינש המכ הז וניארתנ אל םג

 .םירופס

 תרשל ,ןוחטיב שיאכ ,יתארקנ ,הינגד רבח זא ינאו ,1921 תנשב
 2־ה תוערואמב .הביבסהו םילשורי רוזא לע דקפמ יתינמתנ ."הנגה״ב

 רפס״ב — םיטרפ) הקיתעה ריעב תוברקה לע יתדקפ רבמבונב
 ץרפ ,תוברקה םותב ,"הנגה״ה לש םידקפמה דחא תעשב .("הנגהה
 שיא ,םיחכונה לש םנוהמתלו תעמשמה יללכ לכל דוגינב ,ירבעל
 דיסח המלז לש ונב ,סקונזור קחצי אוה אולה — רהוזו ןוסח
 םיחכונה לכ לש הברה םתחמשל ,והער יראווצ לע שיא ונלפנ .ןי׳זבודמ

 .(...יתעמשמ טפשממ ,יאדווב ,וליצהש המ)

 םינינע לגרל דימת טעמכ ,ךכ־רחא ומיע יתשגפנ תובר םימעפ
 בוט בל לעב ,םע יטושפ לש הלענה םתומלגתה היה אוה .םיינוחטב
 וידכנו ותבשכ ,תרבד ץוביקב הבוט הבישב רטפנ .ידוהי בל ,םוחרו

 !ךורב ורכז יהי .ותוא םיפיקמ

 םילועה ןיב יתייה ,1921 ףוסב ,םילשורי ״תוערואמ״ רחאל
 עיגה 1924־ב .ףסוי־לתב יתיהש ןכמ־רחאלו ,דורח־ןיעל םינושארה
 ינפל רבועה ץולחכ ,חלשנ אוה .(קיזיא) הדוהי ,חונמה יחא ילא
 חינהל ,(ןהכ שרה םהרבא לש ותב ,ל״ז הרופיצ ,ותשא) החפשמה
 1000 הנק הז ךרוצל !םנמאו .הלוכ החפשמל יאלקחו ילכלכ דוסי

 הלטבתנש היינק) היבחרמ די־לעש ,םלוס יברעה רפכב ,המדא םימנוד
 ,רפסמ םימנוד ,למרכה לע עקרק שכר ףא אוה .(םייטילופ םימעטמ

 ,תולוח תמדא םימנוד 30־כ הנק ןכ־ומכ .םירוגמל ףירצ םש םיקהו

 המ ןמז רובעכ .טקילס ינבלל תשורח־תיב םיקהל ידכ ,וכע די־לע
 אוה אולה ,ןטקה םדלי — המיעו ל״ז הרופיצ ,ותשא םג הצרא התלע
 ,הנידמה םוקל ךומס ,ןיסירפקמ הצרא עיגהש) יחא ןב ,קיזיא קחצי

 .(תיבו החפשמ ןאכ םיקהו

 דחי ,הדוהיו ,תשורחה־תיבל תונוכמה הצרא ועיגה םייתניב
 קיפסה תונוכמה לש ןאובל דע .וכעל רוגל ורבע ,ותחפשמ ינב םע

 .לאערזי קמעבש הב־יצפח תצובקב ,תחא הנש ךשמ ,רבח תויהל

 םהרבא הצרא עיןה תשורחה־תיב ןינבל תודוסיה תחנה םע
 להנמכ ,ןי׳זבודמ הקנלקשורבוד ומיעו ,רפסמ תועובשל ,ןהכ שרה
 ץרפ םיתניב .תונוכמה תבכרהל ,יאנוכמ ,ינלופ יוגו ,תשורחה־תיב
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 תמקהב ךישמהל םעט לכ היה אלו (1926) ץראב רומח ילכלכ רבשמ
 ,ךרדה־תואצוה תא ןממל ידכ .וכע דילש תולוחב בזענ לוכה .לעפמה

 ינב לכ םע ,אוהו ,למרכה לעש המדאה תא רוכמל הדוהי ץלאנ
 — תולעלו בושל םיכרד שפיח תובר םינש .ןילופל ורזח ,ותחפשמ

 .ץראה ןינבב קלח לוטילו ךישמהל הכז אלו ודיב הלע אלו

 היהש ,זלגטוג השנמ — יאנ׳זבוד דוע הצרא עיגה םינש ןתואב
 םג יתעמש .ןי׳זבודל ,םינש המכ רובעכ ,רזחו הנויצ־סנב ץוביק רבח

 ...הכז אל אוה ףאו — הצרא רוזחלו בושל ולש ויתונויסנ לע
 םיפסונ םיאני׳זבוד ,םעפב םעפ ידמ ,עיגהל ופיסוקו ךליאו ןאכמ

 .םינושארה תשרפ ,וז השרפל םיכייש םניא הלא ךא ,ץראל

 ןויצ־ילעופ" תורבח
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 ןילרבב ןי׳זבוד ירגהמ לש דעווה

 "חוכה" טרופסה תצובק תלהנה
 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא גנילרטש םדא ,הבר ןמפיל :ןימימ םיבשוי

 גרבדלוג יכדרמ ,הקנלקשורבוד השנמ ,טרבניש בייל :םידמוע
 הקפיל ןרהאו לגופ ןסינ
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 םיצאנה י״ע הרייעה ישנא שוריג

 השא תע? תות^ר לוכא יל ברעי ךיא...
 ?ךלריפכ תא םיבצינה ובז!סל יכ

 דועכ ,יניעל קותמ יהל םוי רואמ ךיא וא
 "...?ךלרשנ ירנפ םיכךוע יפ? האךא

 יולה הדוהי



 (סקונת־ו) ןל־זג תידוהי

 בלבש באכה

 ,םירקע םינק ורבע ופלח
 :לכוי אל ןבה יבל יןא

 ,םימע ונמד לע וד!3ע דציכ

 ...לכאנ הפ־לכ? ימע תע

 ,םלועל ,םלועל ,חבשל לכוא אל

 .םע חצך ׳העוזה יקעמ
 ,חונמ עדא אל ,הולש עדא אל

 .חכשל לכוא אלי ,לכוא אל

 ,תואךמה יניע8 עגךל ורוסי אל

 :םימןהו תולילה י&יא

 ,תופ־וקמ ילא םילבומה יחא
 .םימת הק? הדקעל םילוע

 ?םדה הזל םלש־ן םקנ שדן
 ך■ — ... . ן.: .... ?יוודה יבלל ירצ שיה

 ,םד$ םלוע דע באכה יכות?
 .יובשכ תוהלב םלועב טבלתא
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 ץיבק׳זוצ קודצ

 המחלמה תרעסב

 ; תובר 'תוחלצהב הכוזו שאר םירמ םזישאפה .1938 תנש הנשה

 ,תוימשיטנאה םג האוג ומיע .הפוריאב תכלוהו הלדג ותעפשה

 .תיצאנה הינמרגמ "יעדמ" סוסיבו דודיעו הכימת תלבקמה

 המחלמב תוקפתסמ ןניא בוש ןילופב תוימשיטנאה תוגלפמה
 תוצמאתמ אלא ,.ד.נדר תגלפמ ,לוכיבכ ,הגהנש יפכ ,תיתוברת־תילכלכ
 תשקבמ .ן.וז.וא־ה תגלפמ ...םיטסירלטיהה ןהינכש ירחא רגפל אלש
 ,תויתטישב תאז לכו ,הנממ םשרגל ,ןילופמ םידוהיה תא רוקעל

 םאיבהל ,םהייח תא םידוהיה לע סיאמהל שקבמה ינטש ןונכתב
 םירוגס םירעשה לכ ; חורבל ןאל ןיא — לכמ ארונהו .שואי ידיל

 ! םידוהיה ינפב

 ולח :ןוסא ירשבמ תותוא ,הלא 'תותוא ורכינ ונתרייעב ףא
 ,רבעשל אבצ ןיצק :תינוריעה תודיקפה בכרהב םירכינ םייוניש

 ,רטפנש רמוכה לש ומוקמב .היריעה שארל הנומ ,קהבומ ימשיטנא

 ־ובולס״ב םסריפש ,תד ןהכ הרייעל חלשנ ,םידוהיה דידיכ םש ול אציש
 שקיב םהב םירמאמ ,םידוהיל האנש ירודח םירמאמ "יקסרומופ
 רבשמה : הילדחמו הנידמה לש היתונולשכ לכ תמשא םהילע ליטהל
 _ םימשיטנאה לש םכרד הז .ינועהו הקוצמה ,הדובעה רסוח ,ילכלכה

 ...םידוהיה לא םייתימאה םימשאהמ םינומהה םעז תא ריבעהל
 םינוירב .הרייעה ידוהי לש םקוח םחל ושענ תופידרהו תולבגהה
 םיאבה םירכיאה ןמ עונמל ידכ ,תויונחה דיל ובצוה (םיקינוטקיפ)

 .םידוהי לצא םינוש םיכרצמ תונקל ,קושה ימיב

 ,בוחרב םמותל םירבועה םידוהי לע םילפנתמ .ן.וז.ואה ינוירב

 םירחוס לש םתרוחס רוזיפ ,תושמש ץופינ ,תומולהמו תויושגנתה
 .רימחמו ךלוה בצמה .םיערופה לומ םינוא ןיא םידמועה ,םידוהי

 ...הגאדו הדרח יאלמ ונא .ונימש לעמ םירדקתמ םיננע
 .רוחשה ןושארה םויב עראש המ תמועל ספאכו ןיאכ הז לכ ךא
 לש התסה םואנל וניזאה הב ,היסנכב םוי ותוא וסנכתה םינומה
 םיערופו םיללותשמ ,הרייעה תובוחרל וצרפ םיתסומו םיבהלנ .רמוכה
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 ועגפ םיערופה :םלועמ וניתרייעב הארנ אל הז ןיעמ הזחמ .םידוהיב
 ןמ םידליה־תולגע תאו ןתוא וליטה ,ןהיתוקונית םע ולייטש םישנב
 התוסחב השענ הז לכשכ ,תושמש וצפינו תורדג ורקע םה ; תוכרדמה
 בישהל םידוהי לש ןויסנ לכ דגנכ רמשמה לע הדמעש ,הרטשמה לש

 .הרעש המחלמ

 לומ זועב דימת ודמעש ,םיריעצה םג .תוצע ידבוא ונייה
 היהש הצרמ ...םהיתבב רגתסהל התע וצלאנ ,םינוירבה־םיערופה
 תנכס ךות ,חילצה ,"ץרפ תירפס" םלואב ברע ותואב תוצרהל ךירצ
 .השרווב ותיבל רוזחלו רהמל ידכ ,תבכרה לא ףוסבל עיגהל ,תושפנ

 ירואת האלמ תידוהיה 'תונותיעה לכ התיה םוי לש ותרחמל
 הלאל ףסונב ,העגפנ תידוהי הליהק דוע .הרייעב עראש המ לע העווז
 קציבוזאמ־קסנימב ,קיטישפב ןכל־םדוק תוערפ םעט ומעט רבכש
 ,תונוטלשה לצא ןילופב םידוהיה יגיהנמ לש םהיצמאמ לכ .דועו

 ,וקספשכ ףא ,םרב .רפסמ םימי וכשמתנ תוערפה ...םולכ־אלב ומייתסנ

 ...תמייאמ הראשנ הרעפנש םוהתה ...ותומדקל בצמה רזח אל בוש
 המכ ויה יל םג) םידוהי לש םהידידי ויהש םינלופ םתוא וליפא
 ריתסהלו קחרתהל התע ולדיתשה ,(ס״היבב דחי ימיע ודמלש םידידי
 הדיגבב םתוא ומישאהש ,םימשיטנאה תמיאמ ,יתודידיה םסחי
 ,תיטסילאיצוס הרכה ילעב םינלופ ואצמנ םשו הפ ,םנמא .תדלומב

 ,םיערופה לומ אתווצב םמיע קבאהלו םידוהיה ןימיל דומעל וסינש

 ,םמצעל גואדל ,רבד לש ופוסב ,וצלאנ םה וליפא .החלצה אלל ךא

 ...םמולשלו םתסנרפל
 םידוהיה לאשכ ,טעמכ םלועה תמחלמ ץורפ דע ךשמתנ הז בצמ
 ויחש םינמרגה — ״םינודאה םע״ ינב םג התע םיפרטצמ םיפדרנה
 םסחימ בוט היה אל םינלופה םיבשותה דצמ םהילא סחיה .ונתביבסב
 ןולמה־ייתבו הפקה־יתב לעמ וזירכהש ,םיליפשמה םיטלשב ;םידוהיל
 לש םמש םג ףרטצנ ,םידוהילו םיבלכל הרוסא הסינכהש ,ןירוטב

 !תחא תחלקל ולטוה םינמרגו םידוהי ...םינמרגה

 ,םתלפשהב הלא םינמרג תוארל היה ךחוגמ המכ !לרוגה קוחצ

 םיצלאנ םהשכ ,תונעזגה תונורקע תא םינלופה ולביק םהמש םינמרגה
 ...םשפנ לע ןנחתהלו שאר ןיכרהל ,רותסימ שפחל

 ♦1939 טסוגואב 24

 םימיה .םישנאמ הקסניזראטק בוחר המוה רחשה תולעמ רבכ
 — םירחאה ,אבצל תובצייתה יווצ ולביק םיבר .המחלמ ברע ימי

 ...ונל יופצ המ שחנלו חכוויתהלו חחושל םיברמ ,םלבקל םיכחמ

131 



 אצמיהל ילע ; תובצייתה וצ יתלביק ינא ףא :התיבה יל םיארוק
 .ןורוטבש יתדיחיב םייתעש רובעכ

 תומוקממ ףאו הביבסהמ ןאכל ורהנש ,םישנא המוה סויגה תכשל
 תועומש .םינגרואמ םניא םינינעה ; הלהבו רדס־יא םיררוש .םיקחורמ

 .אבצה ברקב להנתמה ינמרג לוגיר לע ןזואל הפמ תורבוע

 הלודג םיניטקרסקבש רחאמ .קשנ םירוגחו םידמב רבכ ונא
 םינכשמו םיירוביצה תומלואה תאו רפסה־יתב יתא םיספות ,תופיפצה
 םינומיאל םיאצוי ונא ומצע הלילה ותואב דוע .םיסיוגמה תא םהב

 .ינמרגה לובגל ךומסב

 ־׳; הגד;*''*
 .י ייומי."!*;"

 מ *ע־ ־ >׳

 רכזל רנ קילדמ ,ןי׳זבוד ידוהי גיצנ ,סקונזור הדוהי
 האושה ףתרמב םישודקה



 1939 טסוגואב 30
 תוארקנ תודיחיה תאז םישח לוכה ,תענמנ יתלב איה המחלמה
 ךומסב םיבצינ ונא הלילב ...תדלומל םינומא תעובש עבשיהל תינש
 רקוב םע ...תודדוב תוירי ריואה יתא םיחלופ עתפ .ןכה בצמב ,לובגל
 םיחתותו היירי־תונוכמ הפקתהל תופרטצמ ;תקזחתמו שאה תכלוה
 םלועה תמחלמ .התמצוע אולמב הפקתהה .םידבכ םיציצפמ םיעיפומו
 תיחנהל שקבמ אוה .וחוכ לכב סרוד־ץרופ יצאנה אבצה ! הצרפ הינשה
 .תעה לכ ורביד הילע קזב־תמחלמ תטישב ;תצחומו הדבכ המולהמ

 םלועה תמחלמ יללכ יפל ,תונשוימ תוטיש יפל וננוכתהש ,ונא
 רחאל .תונתיאה תומולהמה תחת םיטטומתמו םיכומ ,הנושארה
 הגיסנ הליחיתמו תיזחה תצרפנ ,ביואה לומ הדימע לש דבלב םייתעש

 .תנגרואמ יתלב ,תלהובמ

 1939 רבמטפסב 15
 הביבסב ואצמנש תויזיבד שולש .׳ץיבולל ךומסב םיאצמנ ונא
 .םירפכבו םירעבש םיתבה לעמ םיססונתמ םינבל םילגד .וענכנ וז

 םירזפמ םינמרגה .החלצה לכ אלל ךא ,ןנוגתהל םיסנמ ןיידע םשו הפ
 .וקשנ תא ליטהלו ענכיהל אבצל םיארוק םה םהב םיזורכ

 םירשעכ ,׳ץיבולל ליבומה שיבכב ,םינמרגה םיליבומ םויב וב
 ,רטכאלש קחצי םהרבא :ונתרייע ינבמ המכ םהיניב ,םייובש ףלא

 .םירחאו ןיטשלוא ביל ,קאזוק םהרבא

 1939 רבמטפסב 20
 ןאכ .שילאק ריעל ונעגה ץק־ןיא לבסו םיבר םילוטלט רחאל
 ־תיבו ול ךומסבש שרדמה־תיב ,תסנכה־תיב :תסנכה־תיבל ונאבוה
 תובצומ הירי־תונוכמו ,רדג ףקומ ,םייובש הנחמל וכפה *םימותיה
 הז םוקמב ויה םעפ יאש תעדה לע תולעהל השק ,ןכא .ויתוניפב
 יקוספ ,םשו הפ ,ןיידע םיססונתמ םג םא ,שרדמ־תיבו תסנכ־תיב

 ...תוליפת
 :םינלופה וליכ םינמרגה וריתוהש המ !הארמה ארונ המ

 ;םיילענה חוצחצל םיטוטרמסכ הב ושמתשהו תכורפה תא וערק

 וחילצה םידוהיהש ,הרותה ירפס קר ...תובגמכ ושמיש תוטילט
 .שדוקה יללחמ לש תואמטה םהידימ ולצינ ,דעומ דועב םאיצוהל

 וכשח וניניעו הצוחה םעפב םעפ ידמ ונצצה םישנה תרזעמ
 םתוא םיליפשמ ,םופדר םינמרגהש ,שילאק ידוהי לש םהייוניע הארמל

 .םתמשנ תאצ דע ,תוירזכאב םהב םיטבוח ,אכד דע

 ןילופ יקלח לכמ ולבקתנ ותקזחהל תומורתהש ,לודג םימותי תיב הז היה *
 .םימותי םידלי תואמ עבראכ וב ואצמנ .הל הצוחמ ףאו
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 1939 רבמטפסב 30
 םשמ .הנחמהמ ונרורחש רחאל ,ןורוטל אשמ־תבכרב ונעגה
 ינפמ םיארייתמ ונאשכ ,ונתיב רבעל ,ךרד אל ךרדב ,לגרב ונאצי
 "ופטסג״ה יניעב ךא ,רורחש תודועת ונמיע ואצמנ ,םנמא ."ופטסגה"

 םע דחי תובר םימעפ ,ןדימשהל וגהנ םה ;ךרע לכ ןהל היה אל
 .בולוגמ םינלופ םה רתיה ,ןיטשלוא בייל ימיע אצמנ הצובקב .ןהיאשונ

 תושעל םילדתשמו םירהזנ ונא .בולוגל ונעגה םויה תדר םע
 .ריעב השענה לע היתוא ונלאשו הינלופ השיא ונשגפ .יאשחב ונכרד

 ידי־לע ץצפוה ןכל־םדוק היהש רשגה) י רשגב רובעל רשפא םאה
 הלגמ השיאה .(דואמ רצ ,יערא רשג התע אצמנ ויתחתו םינמרגה
 .יבשה ןמ וררחושש םילייח ורסאנ םהב םירקמ וערא רבכש ונל
 תושעל םיטילחמ ונא ...דדועל ידכ םהב ןיא תרפסמ איהש םירבדה
 תחפשמ לא םיכלוה .בולוגבש תוידוהיה תוחפשמה תחא לא ונכרד
 ךכ־רחא ונל ררבתנ .םתיבב ןיידע םיאצמנ םה — ונל קחיש לזמה .ןייפ

 .ןי׳זבודל ושרוג בולוג ידוהי בורש
 המ םיעדוי ןיא ,םיארייתמ .תיבב ררוש ןואכיד לש חור בצמ

4 

 י י ■ י -
 ןימלעה ־תיב לש השורחה המדאה לע

 ןיא ךא ,זיר שרעה לאומש ןשי םידדובמה םירדחה דחאב .םוי דלי
 ,םיבצע תוטטומתהב ןותנ אוהש םירמוא .וילא סנכיהל ונל םינתונ

 ינא ךא ,ןאכ ןולל ראשנ בייל ."ופטסג״ב רפסמ תועש ההשש רחאל
 ינאשכ ,ביואה ןיע ינארת אלש רהזנ ,יאשחב ,יתיב לא יכרד יתישע
 .התיבה יתעגה .םושגה ריואה גזמבו הלילה תלפאב יחטבמ םש

 י תיב ןיידע הז היה םנמאה
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 1939 רבמבונב 9
 קוריפב םידבוע ונא .הרייעב שחרתמה לע םיעדוי ונניא ןיידע
 .עובשב םימי השימח ,םידוהיה לכ לע תלטומה הדובע ,ץצפוהש רשגה

 .םינוש םיליג ינב ,םידוהי הרשע הנומ ונלש הצובקה

 םידמועש ,ונינזוא תא הלגמו םידליה דחא ונילא ברק עתפ
 ,םיירהצה תעשל התיבה ונבושב קר .הרייעהמ םידוהיה לכ תא שרגל

 ,םידוהי המכ ונמזוה םוי ותוא לש ורקבב .םלוכ םיטרפה ונל םיעדונ

 הלבקתנש ,םהל רמאנו שוביכה תונוטלש לא ,ל״ז טנל לשרה םהיניב
 םה םאש ,תאז ףאו .השרוול םידוהיה לכ תא שרגל תשרופמ הדוקפ
 איבהל םהילע המוש ,התואנו תנגרואמ הרוצב עצובי שורגהש םישקבמ

 .םיטישכתו ףסכו בהז םשפנ ןוידפ

 תטיחסל הליתמא אלא וז ןיאש םמותל ורבס םידוהיה יגיצנ
 .ףסכ רפוכ ידי־לע שורגה וצ תא לטבל םדי לאל אהי יכו םיפסכ

 יטישכת םיאלמ םיילד ינש היריעה תיב לא ואיבהו ןכ־לע וזרדזנ
 ינפל ףסאתהל ווטצנ םידוהיה לכ .הבזכנ םתלחות ךא .בהזו ףסכ
 תא בוזעל עיגפמב םהילע וויצו תודועת םהל וקלח ןאכ .היריעה תיב

 .םייתעש ךות ריעה

 םירטוש תובוחרב רבכ וארנ דבלב םייתעש רובעכ ,םנמאו
 ,ךרדל תאצלו םהיתב תא תונפל םידוהיה תא וזרזו ודמעש ,םישומח

 .תוטבחב זורזה ירבד תא םיוולמ םהשכ

 םהשכ ,תורייש תורייש ךרדל םיאצויו םהיתב םישטונ םידוהיה
 םילהנתמ .םמיע תחקל ןתינש םילטלטמה טעמ תא בגה לע םיאשונ
 ...הרייעה רבעל ןורחא טבמ םיפיעמ .ןיפירל ליבומה שיבכה רבעל
 ,לבאו החמש ועדי ,ןאכ ויה םיבר תורוד י הז אוה תוהלב םולח םאה

 ורגב ןאכ ,תורענו תודלי ימי ורבע ופלח ןאכ ...אב רודו ךלוה רודשכ
 תוללק רטמשכ ,םיבלככ םישרוגמ םה !ץקה עיגה ...םישנאל וכפהו

 "!םיערוצמ םידוהי ,ןאכמ ורוס" :םהילע ךתינ

 ךרדה ידיצבש תולעתב .םוקיה לע הדרי הכשח .העקש שמשה
 .המדאה לע תועורש ןהו םוקמ תוידוהי תוחפשמ ןהל תואצומ

 ; תוצע ידבוא םישנאה ...םחל תפו הטימ ,תיב ןיידע ןהל היה לומתא

 י תומדא ילע םוניהיג .בלה לע דיבכמ םישנהו םידליה יכב
 ־לגרב ימו בכרב ימ ,הלילה תלפאב ,ןיפירל דועצל םיכישממ
 ףא .(םירכיאה דחא לצא הלגע רוכשל םהידיב הלעש הלאכ ואצמנ)
 הלגעב םיבישומ .קעינעיפ דיוד םע דחי ,הלגע רוכשל יתחלצה ינא
 ירוה ; התחפשמ יבורקו יתשא םיאצמנ ימיע .וניתוחפשמ ינב תא
 .ןי׳זבודמ האיציה תעב ,ךרדב יל ודבא החפשמה יבורק ריתיו ילש
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 האלממ ,ונל רשא םידליה־תלגע תא לטונ ינא .הלגעב םלוכל םוקמ ןיא
 .ינפל הפחוד ינאשכ דעוצו םיצפח המכב

 הדלז יתסיג תאו ל״ז ימא תא יתאצמ ךרדבש תולעתה תחאב
 ןרהא יחאו יבא .םינטקה הידלי םע (ןרהא יחא תשא) קנאיארק
 יתחלצה אל ךא ,םהיתובקעב יתכלה .הלגע שפחל םירפכה דחאל ואצי
 ופוסב עיגהל וחילצה םה .םתוארל יתיכז אל בוש .םתוא אוצמל

 .השרוול — ינא וליאו קצולפל רבד לש

* 

 ורבע תובר תואלת ...היסורל לובגה תא יתרבע רבמבונב 30־ב
 ןופצב רגסה־הנחמו יסור אלכ־תיב לש ומעט םעוט ינאשכ ,ןאכ ילע
 םילוגלג יתרבעו ינלופה סרדנא אבצל יתסייגתנש רחאל קר ...קוחרה
 .לארשי ץראל 1943 תנשב יתעגה ,ברע 'תוצראו היסור יכרדב םיבר

 .םייחב ידיחי יתרתונ יתחפשמ ינב לכמ

 וירבח םע ץיבקדוצ קידצ
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 גרבסולפ עשוהי

 בוש ילבל וכלה םירבגה

 ינפל דוע ,הליחת .ונתרייעב םינמרגה םיאצמנ םייעובש הז
 אלא ,ונפמקסל ונעגהו גוסנה ינלופה אבצה תובקעב ונחרב ,םתסינכ

 .ןאכל ועיגה םינמרגה ףאש

 ,ץיבורוה ריאמ ליצג ׳ר ,ידודו ,תוחילס ימי םימיה ,ינרכוז

 תועמשמ זא שיו ...ומע לע םחרל ןוילע לאמ שקבמ ,הליפתב ךפתשמ
 .ויתוניחתל תדחוימ

 ,םינמרגה םילייחה ינושאר ועיפוהשכ ,זא יתייה םימיל ריעצ

 הזחאש המיאה םויה דע ינממ החכתשנ אל ךא ,דבלב םינש ג״׳י ןב
 ויה רכנב הלא םימי ...ןידה םוי אבו ברק ןכא יכ ונשח .ונלוכ תא
 ןכ־לע ונטלחה .אבו שמשימ הנשה־שארש םג המ ,דואמ ונל םישק

 .גחה ברעב םשל ונבש ,םנמאו ,ןי׳זבודל ,ונתיבל רוזחל

 ונסנכתה ךכ םושמו ,תסנכה־תיבב ,רוביצב ללפתהל ונארייתנ
 ונל ררבתנ תרחמל ,םרב .הארוה־הרומה לש ותיבב הנשה־שאר ברעב
 .םולשב רבע לוכהו רוביצב הליפת המייקתנ רוג ידיסח לש "לביטשב״ש

 ,ןכא ...המ יהיו "לביטש״ב אוה םג ללפתהל טילחהו זוע אלמתנ יבא
 .םשה שודיקו שפנ תוריסמ םושמ "לביטש״ה לא וז הכילהב היה

 הנשה־שארב םיללפתמה תא תפפוא התיה םנקתכ םימיב ףא
 הדבכ הממדו ריתויב הלודג המיאה התיה וז םעפב ךא ,הלודג המיא
 לע "הקזחה" לעב ,לטנזור עשוהי ׳ר אשנש העש ,םלוכ לע הדרי

 .הליפתב ולוק תא ,תירחש תליפת

 ופיקה םינמרגה :םיללפתמה ברקב הדרח־שחר רבע םואתפ
 :הדח הדוקפ הערק הררתשנש הלודגה הממדה תא .״לביטש״ה תא

 ״!הצוחה תאצל״
 .דרוי ליחתה קד םשג .םינמרג אבצ ישנא םיפקומ ונייה

 יבאל םיליעמ איבהל ידכ התיבה יתצרו םינמרגה יניעמ יתקמחיתה
 רבכ םש ואצמנ ,לביטשה לא יב יחור דוע לכ יתרזחשכ .דיוד יחאלו
 תוצמאתמ ןהשכ ,תוליבחו םיליעמ ןהידיב תואשונ ,ריעה ישנ לכ
 ינא ףא .ןמיע ואיבה רשא תא םהל רוסמלו ןהיריקי לא קחדיהל
 ןכמ־רחאל .יחא רבעל םיליעמה תא ליטהל יתחלצהו ןהיניב יתקחדנ
 .הרייעה תובוחרב טטושמ ,המ־םושמ ,יתלחתהו םוקמה ןמ יתרקע
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 ."לביטשה" דיל תינש דמוע ימצע יתאצמ הכורא העש רחאל

 הרותה ירפסו ץורפ היה שדוקה ןורא : עזעזמ היה יניעל הלגנש הזחמה
 תא יתפסא ,יניעב תועמדשכ .םיללוחמו םיעורק ,הפצרה לע וללוגתה

 .שדוקה ןורא ךותל םיתסנכהו םירפסה

 הרצק התיה הדוקפה .דקפמל בצייתהל םירבגה ווטצנ םוי ותוא
 — וניד תחא ,תוקד רשע ךות בצייתי אלש ידוהי רבג לכ,, : הרורבו

 ״! היריב תוומ
 תומוקממ םיאצוי וליחתהש םירבגה הארמ היה ביצעמ המכ
 הננחתה דציכ ינא רכוז .הדוקפה רחא אלמל ידכ ,םהלש אובחמה
 ,ומצע ןכסי אלש ,ב״ושה לקניפרוג לידנמ ׳ר ,הלעב ינזואב הנח יתדוד

 דוע לכ ,ץר קניזדור השמ .בצייתהל אוה ףא רהמי אלא ,הלילחו סח
 םג תחקל וליאויש ןנחתמ אוהשכ ,םיסובוטואה ירחא ,וב וחור

 ...ותוא

 .םירבגה לכמ םוי ותוא הנקורתה תידוהיה ןי׳זבוד

 םיאצמנ םירבגהש ררבתנשכ .ונילע ודרי היפיצו הדרח ימי
 ,םשל האציו הלגע הרכש ,השפנב זוע ןמצלוטש ׳בגה הרזא ,ץשוגדיבב

 האצמ אל רבכ םשל העיגהשכ ךא .תובר תוליבח המיע תלטונ איהשכ
 .םתוא

 ומלענ ךכ־רחא ךא ,םימי םייעובשכ ,םנמא ,םש ואצמנ םירבגה
 ולעה אל םודאה בלצה לא תוינפה ןכו תושירדהו תוריקחה .םהיתובקע

 .רבד

 ידי־לע ררחושש ,רלימ לארשי ׳ר היה םשמ רזחש ידחיה
 .הלוח ,התיבה סנלובמאב אבוהו דבכנ ףסכ םוכס תרומת םינמרגה

 םישולש ישאר וחקלנ רפסמ םימי רובעכ : תרוכה דרי וילע ףאש אלא
 אל ונממש םוקמל וחלשנו ,םהיניב אוהו תורישעה תוחפשמה שמחו

 ...ובש

 ¬ועצמאב ונילא העיגה תוחפשמה ישארמ הדיחי "םולש תסירפ"

 הנומת התארנ ןותיעב .ץשוגדיבב וא ןורוטב עיפוהש ,ינמרג ןותיע לש ות
 :תרתוכ התוויל הנומתה תא .םינבא תביצחב םיקסועה םידוהי לש

 ילעב ,םידוהי העברא לש הצובק ךותב ."הדובעל םידוהי םיכנחמ"
 .יבא םג היה ,הזב הז םיכמות וארנש ,תואיפו ןקז

 לע תפסונ העידי םוש ונילא העיגה אל וז "םולש תסירפ״ל טרפ
 .םניאו ומלענ םה .םלרוג

 ימי לש דוס ,םכותב דוסה תא םירצונ ץשוגדיב תורעי ,ןכא
 .תועווזו םימיא
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 גרבסולפ והילא תחפשמ

 !םק? :רמואה רוראו

 ןטק דלי םד תמקנ ,תא*כ המק?

 ...ןט&ה א־וב אל דוע

 קילאיב .נ .ח
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 ׳זיר קחצי

 ונשפנ לע םיטלמנ

 רכוז .ןי׳זבודב יתאצמנ ,1939 רבמבונב 1־ב המחלמה הצרפשמ
 :תיללכ הסונמ הליחתה ,ןילופל םינמרגה תוליח ורדחש עגרמש ינא

 ידוהי לכ וטלמנ םויב וב .ביואה ינפמ םשפנ לע םיטלמנו םיחרוב לוכה
 .דבלב דחא הליל אלא וניהש אל םש וליפא ךא ,הנטישל ןי׳זבוד

 ןמ רשפאה לככ קחרתהל םיצמאתמ ,חורבל ונפסוה תרחמל רבכ
 רשגה תא ונרבע קרשמ .קבלצולוול ונעגה רפסמ םימי רובעכ .ביואה
 ותומדקתה דעב עונמל ושקיבש ,םינלופה ותוא וצצופ ,הלסיווה לעש

 .ביואה לש

 ונתיאמ התיה החונמהש אלא ,רפסמ תועש ונחנ קבלצולווב
 די־לעש ב׳צאכוסל ונעגהש דע ,הלילו םמוי ,חורבל ונכשמה .האלהו
 םיאב ביואה יסוטמשכ ,םירמ תוברק רבכ וללוחתה ןאכ .השרו

 .הרעבתו סרה תוצצפ םיערוזו תוקהל־תוקהל

 ונאשכ ,תוברקה םוקממ קחרתהל ונחלצה ונב ונשפנ דוע לכ
 טלמיהל םישקבמ ...הרורב הרטמ לכ אלב ,תוחוכה תולכ דע םיצר
 לכל ורזפתה ןי׳זבוד ינב .םירבעה לכמ תכתינה תפותה שא ינפמ

 .ושפנ תא ליצהל שקבמ דחאו דחא לכשכ ,רבע

 ידיב רבכ ויה ,ףוסבל ונעגה ןהילאש ,ןיבמוגו ןינטסוג תורייעה
 .רבד וירחא ריתוה אל ביואה ; שא תלוכאמל היה לוכה .םינמרגה

 אוצמל שקבמ דחא לכשכ ,יניעמ ומלענ ,התע דע ימיע ויהש ,יחא
 ,םירקנובב וא ,םיתב יפתרמב רתתסהל וניסינ .אובחמ םוקמ ומצעל

 ".וילא לחדזהל היה ןתינש םוקמ לכב

 תא וליג םינמרגה .אושל ויה הלאה תונויסנה לכ ,םרב
 לא תאצל ,דחאכ םידוהי אלו םידוהי ,םלוכ לע וויצו םיאבחיתמה
 ריבעהל וניווטצנ .םהיניב ינא ףאו ,םש ואצמנ םישנא תובבר .הדשה
 תובבר ואצמנ ובש הדשה לא תומוקמה דחאמ דבכ דויצו קשנ

 .םישנאה

 הלאש תוששח אלמ בלהשכ ,םייכרב קיפב הדובעה תא ונישע
 םיטורמ וניבצע ויה הדובעה תא ונמייסשמו .תונורחאה וניתועש ןה
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 האושה ףתרמב הרכזא

 ונעדי תובר םימעפ ,ההא .ףוריטה ףס לע ונדמע וליאכ ,ןיטולחל
 ,תחפ יפ ירבע לע ונבצינשכ ,הלא ןיעמ םיארונ םיעגר לש םמעט

 ,הלא ןיעמ םיעגרב ףא ,םיצמאתמו ,ןיעב ןיע תוומה תא םיאור

 ...ונשפנ לע טלמיהל

 .ותיבל שיא שיא תכלל םינמרגה ונילע וויצ הלודגה ונתעתפהל

 אל .ןאל תעדל ילבמ ,םיכלוה ונלחתהו הדרחב םשמ ונמצע ונרקע
 וליאכ ,תוחוכ תסיפאב םיכלוה ,הרטמ אלל ונדעצ ...תולאש ונלאש
 ינמיס ונאצמ קבלצולוול ונעגהשכ .הלצה םושמ וז הכילהב היה
 ראשיהל לכונ אלש ונעדי .סורה רשגהו םיברח םיתבה : לוכב סרה
 .ונתרייע רבעל תכלל ףיסוהל ,ךישמהל םיכרד ונשפיח ךכ־םושמו ,ןאכ
 ופוסב ,עיגהלו הלסיווה תא רובעל ונידיב הלע םיבר םיצמאמ רחאל

 .ונתרייעל ,ןי׳זבודל ,רבד לש
 .וניתודלי זוחמ לא ,התיבה ונתביש התיה הדירחמו האכדמ המכ
 ,ןי׳זבודב ורתונש הלא יפמ ונעמשש םירופיסה ויה םיעזעזמ המכו
 םירבגה םתוא לכש ונעמש .םייתניב ,םהב ועגפ אל םינמרגהש הלא
 ונממ םוקמל ועסוהו םינמרגה ידי־לע וחקלנ ,חורבל וחילצה אלש
 לצ לכ היה אל ךא ,םהל ערא המ קוידב ועדי אל .רתוי ובש אל
 תא םג ומיעו ,הרייעה ןזח תא ...גרוהל ואצוה םהש קפס לש
 ,בולוגבש רצבמה דיל גרוהל םינמרגה ואיצוה לקנרפו יקסבוקמ םהרבא

141 



 ועסוהו הרייעהמ םירבגה לכ וחקלנ ובש תונערופ םוי ותואב
 .בוש ילבל

 םימייקתמ ונאשכ ,תועובש העברא־השולשכ הרייעב וניהש
 םיחבט־בר עיפוהש דע ,ונתיבב ורתונ דועש םילטלטמה טעמ תריכממ
 תא בוזעל םידוהיה לכ לעש זירכהו ,םיניצק המכ תיוולב ,יצאנ
 ונתיבב עיפוה ןכמ־רחאל םימי השולש .תועובש השולש ךות הרייעה
 םיימוי דועבש ,ונינזוא תא הליגו םעיטש יאני׳זבודה ינמרגה לש ונב
 .םוקמה תא בוזעלו רהמל ונל ץעי אוה .ונלוכ תא םינמרגה ושרגי

 ונירחא םיריאשמ ונאשכ ,ךרדל ונאציו ונתיב תא תינש ונשטנ
 .התלחמב הדעסל ,ריעצה חאה תאו היתטימל הקותרה ,ימא תא

 םתיברמ םש ואצמנ רבכ קסרעגנעוו רפכל רקוב תונפל ונעגהשכ
 םישאונ ,הרטמ אלב םידעוצ ,תכלל ונכשמה .ןי׳זבוד ידוהי לש
 .ותחפשמו רשא לארשי ידוד תא םג יתשגפ םיכלוהה ןיב ...םיפייעו

 ינאשכ תכלל ףיסוהל יתלוכי אל .ןי׳זבודל רזוח ינאש םהל יתרמא
 לש םדסחל םינותנ ,הרייעב םדבל וראשנ ריעצה יחאו ימאש עדוי

 .םינמרגה

 ידי־לע ףחדנ ינאשכ ,שממ תושפנ 'תנכסב ,ךרד־אל־ךרדב יתרזח
 ןיידע הבכש ימא .יתיבב ,ןי׳זבודב תינש יתדמעש דע ,ינממ קזח חוכ
 תא בוזעל ונילעש יתעדי .הב לפטמ ,הדי־לע יחאו הטימב הלוח
 סוס תונקל ,םיבר םיצמאמ רחאל ,ידיב הלע .ריחמ לכב םוקמה
 ךוזמ אלל םיעסונ ,יכונאו יחא ,הלוחה ימא ,ךרדל ונאצי .הלגעו
 אהיש ידכ ,סוסל ןוזמ טעמ תוחפל גישהל ץמאתמ ינאשכ ,םימ אללו

 .היעסונ לע הלגעה תא וירחא רורגלו ףיסוהל חוכה וב

 ןיב םיטלמנ םיטילפ ,םיפייעו םיבער ,םיכרדב ונלטלטנ תועובש
 הקנלורטסוא דע ונילוטלט ךרדב ףוסבל ונעגה .םירחאה םיטילפה יפלא
 .םיתוארל יתיכז אל בוש .יתויחאו יחא ,ימא ילעמ ודרפנ ןאכ .ה׳זמולז

 ...םידוהיה וניחא ראש לרוגכ היה םלרוג
 ונכרד תושעל ונטלחה .טאטשפיל לאיחי תא יתשגפ ה׳זמולב
 ךומסב .הקנלורטסואמ קחרה אל אצמנש ,יסורה לובגה רבעל דחי
 ונחלצהש דע ,ונשפנ תא םייקל ידכ ,רחסמב תצק ונקסע לובגל
 .םוי דלי המ תוארל םיפצמ ,הוג,תפוקת םש וניהש .לובגה תא רובעל

 רז לכ לע התוויצש העדוה המסרפתנ רפסמ םימי רובעכ
 םיברו ,ונחנא .וינפ יתמגמ ןכיהל ןייצלו ןוכרדב דייטצהל ,םשרהל
 םימימת ונייה ,ןכא .לארשיל עוסנל וננוצר לע ונעדוה ,ונמיע םירחא
 .תורעיב הדובעל ,היסור לש הקמועל ונוחלש לארשיל םוקמב :ידמל
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 ףלא תואמ״שולשכ — וז הדובעל וחלשנש םירחא תובבר ןיב ונייה
 .ףטו םישנ ,םישנא

 םתיצחממ הלעמל בערב ועווג ךרדב דוע ךא ,קסנמרומל ונחלשנ
 ךומסבש ,קסרוג־׳זודימל ורבעוה םירתונה וליאו ,םישנאה לש
 הז םוקמב יתיהש .םש יתאצמ אל טאטשפיל לאיחי תא .דנלניפל
 ןיב המחלמ הצרפ תע התוא .יאנוכמכ דבוע ינאשכ ,הצחמו הנשכ
 .בערו 'תואלת ,םידודנ ימי יליבשב וליחתה בושו היסור ןיבל הינמרג

 תורהנה ינפ לע הלודג הריסב םיטש ונאשכ ,לרואל ונחלשנ
 םלועל חכשא אל .ונצפח זוחמל ונעיגה דע ,המקו הגלוו ,הגנוא
 אלל ,םישנא םיפלא־תשמחכ הזל הז םיקוחד ,וז המויא העיסנ
 םלועל וליאכ וניניעב היה המוד .םוי םיעברא ךשמ ,םימ אללו ןוזמ
 .םייחב וראשיי דבלב םיטעמ קר יכו הציקל וז העיסנ עיגת אל

 הברה ועייתסנ םייחב ורתונש הלא .ךרדב םשפנ וחפנ םיבר ,םנמאו
 .לרואל הז עסמב וחלשנ םה ףאש ,םיסור םיחרזאב

 אוצמל ידכ .הברהב ונבצמ רפתשנ אל לרואבש הנחמב ףא
 ,םש יתשגפש םירוחבה דחאו.ינא ,ונישענ ,ונשפנ תויחהל ןוזמ טעמ

 ונאשכ ,ךכו .רישב ילוק עימשמ ינאו רוניכב ןגנמ אוה ,םינרדב
 טעמב וניכז ,הנחמה יבשוי לש םהינפ לע ךויח תולעהל םיצמאתמ

 .לרוגל וניחא לש םהידימ םירוריפ

 תויורשפא ונינפל וחתפנ ,ןגראתמ ינלופה סרדנא אבצ ליחתהשמ
 לכל עוסנל התע םישפוח ונייה .הדובעהמ וררחוש םידוהיה .תושדח
 אוצמל ונחלצהו ,ןטסיקבזואל עוסנל ונרחב .ונשפנ הקשחש םוקמ
 ונלביקש הרומתה ךא ,השק התיה הדובעה .ןוטב לובריעב הדובע םש
 .ןטסקזקל ונחלשנ םשמ .דבלב םחל תסורפל אלא הקיפסה אל הרובעב

 םיננכתמ ונלחתהו טאטשפיל לאיחי םע תינש יתשגפנ הברה יתחמשל
 ךות .העסמ ידכ ךות ,יתבכרה ןמ ץופקל ונטלחה .ונדיתע תא ודחי

 .דנקרמסל עיגהל ונידיב הלע רופס ןיא תואלת

 ונלחתה .ונמצע תא םייקל דציכ ךרד םישפחמ ונלחתה בושו
 — ןידה־קספ .רסאמל ונלטוהו ונספתנ הרהמ דע ךא ,םחלב םירחוס

 ,רתויב רומח ןיד־קספל בשחנ אל ,םחלב רחס רובעב רסאמ תונש רשע

 בתכמב יתינפ ,רסאמב םינש שולש יתבשיש רחאל .םימיה םתואב
 המ לכש ,יתנגהל ןעוט ינאשכ ,יתוא ןוחל יתשקיבו הבקסומל השקב

 .הנינח יתלביק .ישפנ תא םייקל ידכ אלא יתישע אל יתישעש

 רסאמהמ יתררחתשנש רחאל .הציקל הברקתה המחלמה
 ךרדב יתינעתהש רחאל ,םנמאו .ןי׳זבודל ייתביש תא ןנכתמ יתלחתה
 יתעגה ,םירוסיו לבס לש םמעט םיינפוח אולמ םעוט ,רפסמ םישדוח
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 לאומש ,םיובסונ קחצי לארשי תא םש יתאצמ יתחמשל .ונתרייעל
 .יקסלבוק הינמ תאו דנלפוק הדוהי ,םורפ היעמש ,יבר

 ,יתויחא ,ירוה לע הבשחמה .בר ןמז ןי׳זבודב יתיהש אל ,םרב
 .םידודנהו תואלתה ימי לכ ךשמ ,עגרל ףא ינממ התפרה אל יחאו

 םישופיח לש םימי המכ רחאל .םהיתובקע לע תוקחתהל התע יתטלחה
 רוזאל רובעל ונטלחה .ןיטטשב בקעי יחא תא קר אוצמל ידיב הלע
 ־תוצראל ,רתוי רחואמ ,יתרגיה ןאכמ .הינמרגבש יאקירמאה שוביכה
 לאומש ביל — רחא חא .השמ םהרבא יחא רבכ אצמנ הבש ,תירבה
 יחא ,ירוה — םירחאה לכ .המחלמה ינפל דוע הילגנאל רגיה ,שרעה
 ררוצה ידי־לע ודמשוה יתויחא שמח לכו ,ריאמ ,ריעצה יחאו רוכבה

 .יצאנה
 דבכה ׳תונורכזה ןעטממ טעמה ןמ טעמ םה הלא תונורכז
 החפשמו תיב יל םיקהל יתחלצה .האושה תפוקתמ ימיע אשונ ינאש
 ,םיארונ םימי םתוא חוכשל לכוא אל םלועל ךא ,תירבה־תוצראב

 .בלב קומע קומע ותרחנש

 תנידממ בואשל ונא םילוכי המחנ טעמ 7 לודגה באכל ירצ שיה
 וניחא תא ,הבחרלו הכראל רוקיב ךות ,ןאכ ונתוארב ,לארשי
 ומויק רמשמ לע םידמועו הינבה תכאלמב םיקסוע וניתויחאו

 .םעה לש

 לא־וזקל ימע תובש־תא י2ובשן
 ובשיו תומש? םירע ונבר

 םביי־תא ותשו םילדל ועלנו

 םזוירפ־תא וללאו תונג ושעו
 (11 ,ט סומע)
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 (סקינזור) !לוג מידוהי

 ...י תאזב ונדמע דציכ

 םירמה תונורכזה תא בתכה לע תולעהל ידכ ,טעה תא ילטונב
 ...יפוגב רבוע זע דערו שדחמ ישאר תורעש תורמוס ,האושה ימימ

 ...ץלפתהל שקבמ בלה יכ ינא השח
 םישנא ,ןי׳זבוד ינב יערו יחא תא ,תינשב םתוא האור ינא
 םיפדרנ ,לכ רסוחב םהיתבמ םשרגיהב ,םימיאה םויב ,ףטו םישנ
 .רזכא םלועב םישאונו םידדוב ,רויתסימ אללו ןגמ אלל ,רעיב תויחכ

 ןי׳זבודל םינמרגה וסנכנ וב םויה ,רהמנו רמ םוי ותוא זאמ
 םוחלשו ,רקיה יבא תא םג םהיניבו ,םירבגה תא ולטנ ,תויח יצירפכ
 י הז לכב יתדמע דציכ :הלאשה ףרה־אלל יבילב תרקנמ ,בוש ילבל
 םייחב יתרתונ דציכ ן השולחו הריעצ הרענ ,ינא ,ךכב יתדמע דציכ
 לכב ,םיאולחתהו םיעגפה לכב יתדמע דציכ ; הארונה האושה ןמ

 7 העווזה תוארמ

 ,תוומה־יתונרקב ולטלוטש ,םדא יללצ הלא לכב ודמע דציכ

 י שונא םלצ ודביא אל דציכ י המישנל ריוא אלל םהב םיסוחד
 ,ולצינש םיטעמה תא ,ונתוא הווילו ןוילע חוכ ונילע רמש םנמאה
 ׳זדולו השרו וטיג ךרד ,ריעל ריעמו רפכל רפכמ םיברה ונילוטלטב

 וןזוהטמו םיצנוושוא תופרשמ דעו
 םיטעמה ,ונחנא ז החגשהה תומולעת רקחל דרי רשא שיאה ימ
 םיפיצמה תונורכזה םע ונרתונ .וניפב הבושת ןיא ,םינשבכה ןמ ונלצינש

 ...הליל הלילו םוי םוי ,ונתוא

 -¥־

 טמשיהב ונשח רבכ םלועה תמחלמ ץורפ ינפל רפסמ םינש
 :׳תוימשיטנאה הכלהו הרבג ונתרייעב םג .ונילגרל תחתמ עקרקה

 תיבה ןמ תאצל ונדחפ םיברעב ...םימורגופו םידוהי םירחוס לע םרח
 אל וז תרדוק הפוקתב וליפא ,םרב .םיערופ לש םהיתויורגתה ינפמ

 ...ונישארל לעמ יולת דירחמ ןוסאש ותעד לע שיא הלעה
 .תוחיצרהו תופידרה וליחתה הרייעל םינמרגה וסנכנ קרשמ

 .ןושארה ןברקה היה ,בולוגבש תחקרמה־תיב לעב ,ל״ז דלפנזיר .א
 .ושפנ טהל לכב רוסמ ינויצו ,םלוכ לע דבוכמו בוהא ,היה שפנ ליצא

 .תוער רשבמ תואו ונלוכל השק הכמ התיה ותחיצר
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 תא ,הנשה־שארב ,ולטנ הליחת .םישוריגה וליחתה ןכמ־רחאל
 הזיאל םיעדוי ונא ןיא הזה םויה דע .םועיסהו הרייעבש םירבגה לכ
 וז העווז תמולעת .םתומ תא ואצמ קוידב דציכו ,םועיסה םוקמ
 ולטנו ואב יללכה שוריגה ינפל רפסמ םימי ...םלועל רבכ רתפית אל
 .רתוי ובש אל ונממ םוקמל ,םתוא םג ,םועיסהו ריעה ירישע תא

 הוולשב ,הינמרגב םש יא הל היח םנמאה :ינא תרהרהמ
 י םימיה םתואב ריעה־שארכ שמישש ימ ,אקרב לש ותב ,ןוחטיבבו
 תפידרב ליעפ קלח הלטנש ,וז םיחצרמ־תב ונדיאל החמש המכ ,ןכא

 ! היהת הרורא .םידוהיה

 שפנבו ףוגב םירובש רבכ ונתוא האצמ יללכה שוריגה תדוקפ
 ונא ןיאשכ ,לכה תא ונירוחאמ ונשטנ .ונמיע שחרתמל םישידא
 .םדא לכל םישורדה ,םיטועפ םיצפח וליפא ונמיע לוטיל םילגוסמ

 ,לגרב ונלחנתה ונלוכ .הלגעו סוס גישהל םימי םתואב היה השק

 םיחנאנ ,הצע ידבואו םישושת ,ףטו םישנ ,םישנא לש הלודג הרייש
 ...ןאל תערל ילבמ םיכלוה ...םוי דלי המ עדוי וניא שיאשכ ,םיכובו

 •¥־

 ,ל״ז םייח ,רוכבה יחא םע יתשיגפ התיה הגונו הטיטרמ המכ

 םילוטלט רחאל ,ונעגהש ועמשב .׳זדולב המחלמה ינפל ררוגתהש

 ,םקונזור תיבל ,ןלוג תידוהי ,בגה
 רכזל רנ הקילדמ ,האושה תולוצינמ

 םישודקה

 אובל רהימ ,השרוול םיבר
 (יבצ) שרה יחאו אבא .ונילא

 .םייחב זא ויה אל רבכ ל״ז

 זאמ .׳זדולל ומיע ינלטנ אוה
 ינב תא רתוי יתיאר אל בוש

 .םירחאה יתחפשמ

 ותשא םעו יחא םע יתראשנ
 לש ולוסיחל דע ןטקה םדליו
 ¬סהל היה לק אל ,ןכא .וטיגה

 ¬וראה םיצאנהשכ ,קונית רית

 ¬חמ לכ ,הניפ לכ םישלוב םיר

 ןיבה אוה ףאש ,המוד .אוב
 וביבס שחרתמ םויא המ רבדש
 ןנייה םהב םיאנתל לגתסהו
 ונידיב הלע ךכ־םושמ .םינותנ

 דע םיחצורה יניעמ וריתסהל
 .םעז רובע
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 ונפסוה ןאכ ףא .ץיוושואל ונלבוה וטיגה לש ולוסיח רחאל
 ...ץקה והזש רעשל ונלוכי אל ;לצנינש ןימאהל ןיידע

 .הינמרגל ,םירחא םע דחי ,יתוא וריבעה תועובש השולש רובעכ

 יתא תשקבמו ,השולח ינאשכ ,תוחוכה תולכ דע ,השק םש יתדבע
 יתרתינש יתעדי !י תויחלו ףיסוהל היה םעט הזיא יכו .תומל ישפנ

 ...לאוגו בורק אלל ,הברעב רערעכ הדדוב ,יתחפשמ לכמ ידבל

 ינתקיזחהש איה םינמרגה לש םתלפמב תוארל הקושתה קר
 ,םנמאו .ברה לבסב דומעל חוכ יל הנתנש ,יתוא הדדועש ,םייחב

 םיטלמנ םינמרג : המקנב תוזחל ,הינמרג תמדא לע יתויהב ,יתיכז
 ,םיכרדה לכ תא םיאלממ ,תירבה־תונב תוצצפה ינפמ םשפנ לע

 ...המיאמ ׳תועורק םהיניע
 וררג אלא ,ונשפנל ונתוא וחינה אל ,םתלפמ ףס לע ,זא ףא
 םיאנתב ,טעמכ לכוא אלב ,תועובש השולש ךשמ ,תונורקב ונתוא

 .ןזוהטמל ונאיבהל ידכ ,םיישונא יתלב
 תרפרפמ תיצאנה היחה יכו הציקל הברק המחלמהש ונשח
 ראשיהל הזע הקושת זא ונאלמתנו .םינורחאה התסיסג ירופרפ

 .םתלפמב תוזחל ידכ ,םייחב

 תונמדזהב ךא ,ישפנב זועה תא יתאצמ דציכ תעדוי יניא
 ו רוזחל ןאל ,םרב .ןירוח תב יתייה .תבכרהמ יתצפק הנושארה

 ן תיב ןיידע יל שי םנמאה
 תוארלו בושל ,יחרוכ לעב וליאכ ,ינכשמ עדומ־יתלב חוכש אלא
 בושש רבעה תא תשפחמ ,םיאפר םלועבכ הב יתטטוש .הרייעה תא
 תאו הרייעה ינב תא ,םיבורקה תא ,אבא תיב תא תשפחמ ,ונניא

 .ןאכ יבילל רקי היהש המ לכ

 יתסנכה־תיב היא .הממוש ריעב תכלהתמ ינא .םלענ לוכה
 'ריאו ,תובוחרה תא ואלימש םידוהיה היא ז "בהזה בוחר" היא

 ...ן םהיתובושמו םידליה יתלהצ

 -¥־

 הסורהה יתרייע תא יתבזע .ןי׳זבודב ראשיהל יתלוכי אל
 .לארשי ץראל ,השדח־הנשיה תדלומל תודעומ ינפו םידוהימ הקירהו

 ונחקלנ ; ץראה לע ורגס םיטירבה .תואלתה ומת אל התע ףאש אלא
 ,םימימת םישדוח הנומש וניהש וב םוקמה ,ןיסירפקל ונרבעוהו חוכב

 לוטיל ףאו ונצראל אובל וניכז .ץראל הילעהו רורחשה תעשל דע
 .רורחשה תמחלמב קלח
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 םינוילמה לע ןוגי אלמ בלה .הציקל העיגה הכוראה ךרדה
 תורודהש ,הוקיתב םיפוצ ונא ךא ,םיחצרמה ידיב ולפנש ,וכז אלש

 .תדלומב ןוחטיבו הוולש ,שפוח ייח ועדי םיאבה

 תובצממ קיר ןימלעה־תיב

 !םיאג םינפזק תורוב? ׳י1ה ,בל־יגימ תובךת ,יוה

 ,ריעז ידוהל ףדןל םילודג םילוג ףלא#

 .םיערם תוב?ר םידודל םילוג םלנזק תאן
 (רואינש .ז — ״ורזח םיניב ימיו״ ךותמ)
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 םורפ ינרוג

 םוניהיג ירודמ העבש

 םידוהיה .ןילופ תא השבכ תיצאנה הינמרג .1939 רבמבונ
 ונא .העווזה ירופיס םיברתמ ומויב םוי ידמשכ ,תופידרב םינותנ
 םירתתסמ .םוי דלי המ םיעדוי ונא ןיא ;תוצע ידבואו הדרח יאלמ
 תובבלהשכ ,הניצה ינפמ ףרוח יליעמב םילברוכמ ,םירגתסמ ,תיבב

 ,'תועומשה תמיאמ םידיערמ
 ־שארב ,הליפתה יתבמ הרייעבש םירבגה לש םתפיטח זאמ
 לרוג יופצ ונל םגש לילעב םישח ,דימתמ דחפב םינותנ וננה ,הנשה
 ונוחיניו לזמה ונל קחשי אמש ,םימחנתמ ונאו שי ,םנמא .רמ

 .ונשפנל
 לשומה ינפל בצייתהל ריעה ידבכנ וארקנ 1939 רבמבונב 9־ב
 בהז ,רפסמ תועש ךות ,ףוסאל םהילע דקפ תורומח םינפב .יצאנה
 ,םריהזהל חכש אל אוה .וילא ואיבהלו יטולז 50,000 לש ךרעב ףסכו
 .הרייעה ידוהי לכ לש םשוריג תרזג לטבל ולכוי הז רפוכ תרזעב קרש
 איבהל ונזרדזה ונלוכ .הרייעה ינב לכ לע ודרי המיאו דחפ
 ףאו ,תועבט ;תועבטמ ,בהז ינועש ,םיעיבג ,ףסכ יטומפ :ונשוכרמ
 ,לשומה לש וביל ןודז לע ונדמע הרהמ דע ,םרב .ןישודק תועבט
 ונתינש רחאל .ונשוכרמ ונתוא לוזגל אלא התיה אל ותנווכ לכש
 .תחא העש ךות הרייעה תא בוזעל ונלוכ וניווטצנ ,העונת תונוישר ונל
 התבר המו ,ונשאר לע הדריש הכמה התיה הלודג המכ
 םישפחמ ,המיאב םיצצורתמ וליחתה לוכהש העש ,היסומלורדנאה
 .םוקמה תא בוזעל םיננוכתמו םהילטלטממ טעמ םיפסוא ,םרשב־יראש

 .הרייעה תא ונבזע ,יכבב םיררממ ונאשכ ,םישאונו םידרח
 תא ואשנ תושושתו תויכוב תוהמיא :הארמה היה דירחמ
 .ןיפירל הלועה ךרדב תודבכב 'תולהנתמ ,ןהיתועורזב ןהיתוקונית
 םינקזה ףאשכ ,המוגעה הריישה הכשמנ םיבר םירטמוליק ךרואל
 ונידיב הלע םיבר םינמאמ רחאל קר ..לגרב תכלל םיצלאנ םידליהו
 תאו םידליה תא ונבשוה ןהבש ,תולגע המכ םירכיא ידימ רוכשל

 .םישושתה
 ונכפה םעפב םעפ ידמ .ונילע דריש ןוסאל ונלגרתה אל ןיידע
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 םיברסמ ,ונתודלי ימי ונילע ורבע וב םוקמה ,הרייעה רבעל ונישאר
 םסרכ ונבילבו ,וניניעב תועמד ודמע ...ןאכמ ונרקענ ןכאש ןימאהל

 י הילא רוזחלו בושל הכזנ דוע םאה : קפסה
 דועש םידוהי ,םיטילפ האלמ התיה ןיפירל ןי׳זבודמ ךרדה
 דע ,ןימאהל וברסש ,הריכל ביבסמ ,ותיבב שיא שיא ובשי לומתא

 .םהילא האבו הברק הארונ האושש ,ןורחאה עגרה

 ידמ תוהתשהל וצלאנש ,םינקזה לש םלרוג היה רתויב השק
 ונעדוימל יביל אצי המכ .ששואתהלו חוכ ףילחהל ידכ ,םעפב םעפ
 םע דועצל אושל ץמאתהש ,עלוצה הקטרוב ךורב שריה ,טייחה
 קרו ךא תדעוימ התיהש הלגעב ותוא ונבשוה ףוסבל .םיכלוהה

 .םידלילו תוטועפל

 םייכב לוקשכ ,תוכבלמ תוטועפה ולדח אל םוי ותוא לכ ךשמ
 םהינפ ןאל תעדל ילבמ דועצל ופיסוהש ,םהירוה תוחנאב בברעתמ
 לעשכ ,הז לש וינפב הז םישנאה וטיבה םעפב םעפ ידמ .תודעומ

 ״? ןאל״ : תמליא הלאש םהינפ
 ןהמ וחקלנ ןהילעבש ,םישנה הארמל בלב ררועתנ קומע באכ
 ,תונמלא ,ןהידלי םע ודעצ ןה .הנשה־שאר ברעב ,םיצאנה ידי־לע

 .ןהיניעמ טבינ רעצהשכ ,סנרפמו גאוד אלל

 •¥־

 יחאו ,דבלב הרשע־שש תב אלא יתייה אל ןי׳זבוד תא ונתאצב
 .ןיפירל הלועה ךרדב ,דחי ונדעצ .הרשע־שולש ןב ,ינממ ריעצ —
 ונרהימש אלא .קצולפל .אמא םע דחי ,ונעגה רופס־ןיא תואלת רחאל
 ידוהיב םיצאנה וללעתה דציכ ונעמשש רחאל ,ריעה תא בוזעל דימ
 ,אבא לש ותדלומ ריע רבעל ונכרד תושעל ,ןכ־לע ,ונטלחה .םוקמה

 .קצייבוזמ קסנימל

 תיבל רפסמ תועשל רוסל ונטלחהו ,השרוול ונעגה ונכרדב
 ,התסיג תיבב ראשיהל הטילחה ,השושתה ,אמא .אבא תוחא ,ונתדוד

 יכונאו יחא .התומ תא ,דבלב הרצק הפוקת רובעכ ,האצמש ןכיה
 תוחפשמ המכ ונתכלב םישגופ ונאשכ ,דיב די םידעוצ ,ונכרד ונכשמה
 יכדרמ הלעב םע ,הצחור ותוחא ,קיניפ ילס — והיניב ,ונתרייעמ
 .רגניפדלוג תחפשמו םירוההו תויחאה ,רטנמזופ תחפשמ ,אקפיל

 םג ןאכל ועיגה הרצק הפוקת רובעכ .קצייבוזמ קסנימל דחי ונעגה
 .הקנלקשורבוד הבוטו הינרפ
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 ,תוורפ תריסמ רבדב וצ םסרופ ,1941 ץיקב ,רתוי רחואמ

 התיהש ימ .שוביכה תונוטלש ידיל תוורפ ירותפכו תוורפ יערק וליפאו
 תאבומ תוורפ תלוספ קרשכ ,המדאב הנימטהל רהימ הוורפ ודיב
 לש ומעט הפי־הפי םישח םינמרגהש ונוניבה .םינמרגה ידיל תרסמנו
 הרוגש התיה הרמיא .׳תוורפל ךכ־לכ םיכירצ םהש רחאמ ,יסור רופכ
 ״! המח תידוהי הוורפב וליפא ,המחלמב רלטיה הכזת אל״ :וניפב זא
 לע ,הדשה ירעמ ףאו השרוומ ,תועומש ונועיגה 1942 ץיקב
 .הז ךרוצל דחוימב ומקוהש ,הדמשה תונחמב םידוהי לש םתחיצר

 ונצמאתה ךכ־םושמו ,ץרחהל דמוע ונלרוג ףאש הארי ונאלמתנ
 םאש ,הוקת ךותמ ,םינמרגה לש הכאלמה־יתבב הדובעל לבקתהל
 ועגי אלו ונל וחיני ,תלעות םיאיבמ וננהש חיכוהל ונידיב הלעי

 .הערל ונב

 :ךכ לשב רפתשנ ובצמו הירגנב הדובעל לבקיתהל חילצה יחא

 אלא ,וטיגל ץוחמ לא האיציל ןוישרבו תלדגומ ןוזמ תנמב הכז אוה
 תובוחרב וטשפ ,1942 ,טסוגואב 21־ב .בר ןמז ךשמנ אל הז בצמש
 תיאבצה הרטשמה ישנא םיוולמ ,םיניארקואו םיאטיל תורובח וטיגה
 םידלי .שפנ םחצורל ףאו תוירזכאב םידוהי תוכהל ולחהש ,תינמרגה
 קושה רכיכ לא ואבוה םירחאה וליאו ,םוקמב וב וחצרנ םינקזו

 .הדמשהה תונחמל םשמ וחלשנו

 דציכ ךרד ונשפיח .ונינזואל ועיגה םיחצרנהו םינועמה תוקעז
 יתאצמ ינא .םיפתרמב וא ,תוגגה תוילעב ורתתסה םיבר .לצניהל
 ורזחש םירכיאב יתשגפ .הצוחה וטיגהמ קמחתהל רשוכ תעש יל
 תחאכ תואריהל תלדתשמ ,םהילא יתפרטצהו םהירפכל קושה םוימ

 .םהמ

 .ךומסה רעיב הניל םוקמ ימצעל יתאצמ הלילה תדר םע

 תועשה .תוקעזו תוירי ןואש הלוע ינזואבשכ ,המיאמו רוקמ יתדער
 .םויה רואל ,רקובל הפצמ ינאשכ ,טא־טא ופקנ

 ףא וטלמנש ,הרצל םיחא ,םידוהי תצובקב יתנחבה רקוב םע
 .אתווצב הצע סכטל ונדמעו ,םהילא יתברק .םיחצורה ידימ םה

 םיימוי רובעכ ,םרב .םעז רובעי דע ,רעיב םייתניב ראשיהל ונטלחה
 הנניק .דואמ ונל וקיצה אמצהו בערהש רחאמ ,הריעה בושל ונצלאנ
 .ונידידיו וניבורק לש םלרוגב הלע המ תעדל הזע הקושת םג ונבילב
 לש הידיב לופיל אלש םיצמאתמ ,תוריהזב ונכרד תא ונישע
 תודובעב וקסעש םידוהי םילעופ ונאצמ םשו הפ .תיאבצה הרטשמה
 ,םידוהי םידבוע 250־כ וריאשה םינמרגהש ונל עדונ םהיפמ .תונוש
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 לע רפסה־יתיבב םלוכ וזכור רשא ,םיאנוכמו םיטייח ,םירגנ םהיניב
 תויאשמבו תונורקב וחלשנ וא ,וחצרנ וטיגה ידוהי ראש .קינרפוק םש
 תא ליצהלו טלמיהל וחילצה םיטעמ םידוהי קר .הדמשהה תונחמל

 .המקש הלודגה המוהמב םשפנ

 .קינרפוק םש לע רפסה־תיב לא ונינפ תמגמשכ תכלל ונכשמה

 לע דומלל היה ןתינ םהינפ תשראמש ,םידבוע רפסמ םש ונאצמ
 .ןוגי לש תומוהת ויה םהיניע .םידוהיה תא דקפש םויאה ןוסאה
 לעו וטיגב םידירחמה חצרה ישעמ לע ונינזואב ורפיס קונח יכבב

 .םרשב־יראש לש םתומ

 םיבש םידבועה וליחתהש העש ,ברעה יתדר דע םש וניהש
 דע ,החמש ףקתנ יתוא ותוארב .יחא םג היה םהיניב .םתדובעמ
 יתחלשנ וא ,יתחצרנ ינא ףאש היה חוטב .ותעדמ אצי אמש יתששחש

 .הדמשה הנחמל םירחאה .ם!;

 ,תורעיל וטלמנש הלאמ םיבר םירזוח וליחתה םוי לש ותרחמל

 ,טעמב אל ,ךכל םתוא העינה .םינוש אובחמ 'תומוקמב ורתתסה וא

 קינרפוק רפסה־תיבב ואצמנש םידוהיה יכ ,םהינזואל העיגהש העידיה
 אוהו הנחמה לדג דבלב דחא עובש ךות .םייחב םלוכ טעמכ ורתונ
 ,וידליו ותשא ,קיניפ ילס םג ויה םירזוחה ןיב .שיא 800־כ הנמ
 ךותב ,רפסמ םימי ךשמ ,ורתתסהש ,קיניפ הינרפו אקפיל הצחור

 .הביבסבש לבז תומרע

 ונלש ונתיאמ ויה .ונלוכ תא ליכהלמ רצ היה רפסה־תיב
 םיתיעל וניתוא ודקפ .ס.ס ישנא .הבישיב ונשיש — םירחאו רצחב
 ,ונל וחינה םה .םהינפמ רתתסהלו רהמל ונצלאנ ונאו תובורק

 .דבלב טעמ יתמ וננהש םירובס ויהו רחאמ ,םייתניב

 .ס.ס ישנא וצרפ בוש ,ינומהה חצרה רחאל םימי םייעובש

 ונילע וויצ ,םירבעה לכמ רפסה״תיב תא ופיקה ,תויאשמ םע ,וננחמל
 .הנחבה אלל תויריב וחתפו ךרב עורכל

 ןיצק .הממד הררתשנ ןכמ־רחאל .ונילע הלפנ הלודג המיא
 םהיתומש ,שארמ הנכומ המישר ךותמ ,ארקו ונינפל עיפוה .ס.ס
 יתאלמתנ .רפסה־תיב ןינבל בושל הוויצ םהילעש ,הכאלמ־ילעב לש

 ...הטילפל אוה תוחפל ראשיי ;םהיניב יחא םגש יתוארב החמש
 ונילע םימייאמ םהשכו ,.ס.ס ישנא ופיקה ,םירתונה ,ונתוא
 ונייה םירובס .םילבומ ונא ןכיהל עדנש ילבמ ,םשמ ונוליבוה םקשנב
 וא ,םוקמב וב ונב תוריל םידמוע םה יכו הנורחאה ונכרד וזש

 ...חצנ ויה וליאכ ופקנ תוקדה .הדמשה תונחמל ונחלשל
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 םוקמב ורתונ םיטעמ .ס.ס ישנא .בוזע תיבל ףוסבל ונאבוה
 ונוריהזה ךא ,עונל םיאשר ונייה ומצע תיבה ךותב .ונילע רומשל

 .תונולחה דחא לא וא ,תלדה לא ברקנ לבל
 קר .שחרתהל לולע המ יתעדל ןיאשכ ,היפיצה הארונ המכ
 הנכס לכ ןיא וליאכ ,םיעשעתשמ םה .בצמל רהמ םילגתסמ םידליה
 ונביל ;דחפב םייורש ,םירגובמה ,ונא וליאו .םהישארל לעמ תפחרמ

 ...תוער ונל אבנמ
 תא םג .רבד ונמעט אלש הלילו םוי הז ,ונל קיצמ בערה
 לבחתל םיסנמ ונכותבש שפנה יזע .ליכאהל המב ונל ןיא םידליה
 ברקיל םיארייתמ םהש אלא ,םוקמה ןמ טלמיהל דציכ תולובחת

 .תלדה לא
 םמיעו .ס.ס ישנא תגולפ העיפוה ןאכ ונתוהשל ינשה םויב
 םיכירצ םהש ונל רסמנ םש .רצחה לא יתאצל וניווטצנ .םיחרזא רפסמ
 םיבצינ ונאשכ ,ךכו .םידלי אלב ,תואירב םישנ םינומשלו םירבג האמל

 הכזש ימ לכ .םהל םישורדה הלא תא וניניבמ ורחבו ודמע ,םהינפל
 לע הנמנ אוהש תואה היה הז ןכש ,רשואמ היה ובג לע בלגמ תכמל
 וללכנש תוטעמה תורשואמה ןיב ונייה יכונאו קיניפ הינרפ .םירחבנה

 .םישנה תצובקב
 תצובק לע יתינמנ ינא .הדובעה תומוקמ ונל ועבקנ םוקמב וב
 תא םיצעה לעמ ףולקל איה ילע תלטומה הדובעהשכ ,רעיה ידבוע
 לש םנוצר תועיבשל התוא יתעציב ךא ,ריתויב השק הדובע .םתפילק
 חוכה תא יב ןתנ אוהו רתויב זע היה םייחב ראשיהל ןוצרה .ידיבעמ

 .םיישקה לכ לע רבגתהל
 רחאל ,םילבקמ ונאשכ ,רחש םע הדובעל ונמק ומויב םוי ידמ
 אלא ונלביק אל םיירהצב םג .םחל אלב ,דבלב קרמ תחלצ ,דקפמה
 .הביר םע םחל םרג 100־ל וניכז ברעב קר .סג חמקב לשובמ קרמ
 אל םאה .עובשב עובש ידמ יטולז 20 — רכשב וניכז תאז תמועל
 םיקינעמ ,הדמשהה ףס לע םידמוע ונאש העשבש ,רמ געל ךכב היה

 ...ן רכש ימולשת ונל
 םישובל ונחנא .וזוע לכב רוקהו ,רבמצד רבכ .םיפלוח םימיה
 ונלביק המ ןמז רובעכ קר .רוקמ םידיערמ ,םייציק םישובלמ ןיידע

 .תולילב ,תוחפל ,ונל םחוי ; תוכימש

 םידוהי לש ינומה חצר : תודירחמ ונינזואל תועיגמה תועידיה
 ־תיבל ,קצייבוזמ קסנימל םידוהי םירהונ בוש .תוכומסה תורייעב
 םיחולשמהמ קמחתהל וחילצהש הלא ןיבמ רקיעב ,קינרפוק רפס
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 ותשא .תור ותבו קיניפ ילס םג םירזוחה ןיב .הדמשהה תונחמל
 .הקנילברטב הדמשהה הנחמל ולבוה ותוחאו ילס לש

 רפסה־תיבב ןסכאל רוסאו רחאמ ,רתויב השק ילס לש ובצמ
 ךותב התוא םיריתסמ ונא ,הדובעל ונתאצב ,רקובב .םידלי קינרפוק
 םיפרמ םניא ונלוכ ונלרוגלו הלרוגל תוששחה ךא .ונבוש דע ,םיעצמה

 .דחא עגרל ףא ונתיאמ

 ודמעי אמש ,םינזיטרפה םע רשקתהל ,ףוסבל ,םיטילחמ ונא
 םהינפב םילעמו םהיגיהנמ םע םינמדזמ .םהמ הלצהו חוור ונל
 לא ,תינויסנ הצובקכ ,ונתיאמ שיא םיעבראכ םהילא ףרצל העצה
 יתינמנ אלש לע יתרעטצה הברה .תורעיל םויה דוע םיאצויה הלא
 םיבזוע םהש לע םהב יתאניק .וז הצובקל ורחבנש םינושארה ןיב

 .קינרפוק רפסה־תיב תא רבכ

 ותרחמל ,ונינזואל העיגהש העידיה התיה ןכ־לע הדירחמ המכ
 הרטשמהש רבתסמ .הלוכ הצובקה לש רמה הפוס רבדב ,םוי לש

 .דחאכ םלוכ תא הגרהו בראמ םהל המש תינלופה

 ¬ופס ונימיש תעדוי ינאו רחאמ ,תולובחת לבחתל הפיסומ ינא

 ,יליבשבו יחא ליבשב םינוכרד גישהל יתחלצה םירכמ תרזעב ...םיר
 .תכלל ןאל ונל ןיאו רחאמ ,םהב שמיתשהל םילוכי ונא ןיאש אלא

 ,הינמרגל הדובעל תאצל יל םיעיצמ .קינרפוקב ןכ־לע םיראשנ ונא

 םש רדתסהל תולוכי תוריעצש םג המ ,ינריכמ וניא שיאש םוקמב
 ,םיפצמ ונחנא .ודבל יחא תא ריאשהל המיכסמ יניא ,םרב .ישוק אלל

 .הציקל המחלמה עיגת ביבאה אוב םעש תועומש תוטשופ םייתניבו

 טעמכ הקבד הלחמה .סופיטה תפיגמ וננחמב הצרפ לזמה עורל
 םמוח תורמל ,םיצמאתמ םהמ םיבר ,םרב .םישנאה לש םתיצחמב
 ןמזוהש ,קצייבוזמ קסניממ ינלופה אפורה .הדובעל 'תאצל ,הובגה
 ינפמ וריהזמ אוהשכ ,ינמרגה דקפמל בצמה לע חוודל רהממ ,רוקיבל

 .ריעה תייסלכוא לע תמייאמה הנכסה

 הנחמל וצרפ רבמצדב 24־ב .תבשק ןזוא ואצמ וירבד ,םנמאו
 .םהיניב היה קיניפ ילס םג .םילוחה תא םיגרוה ולחהו .ס.ס ישנא

 הניבה ,תויריה ןואש תא העמשש ,הדליה ךא ,ונרתסה ,תור ,ותב תא
 ינא" :תקעוצ איהשכ ,יכבב הצרפ איהו ,שחרתמ ארונ המ רבדש
 התאצב ״!ידבל ראשיהל הצור יניא ; אבא םע דחי תויהל הצפח

 .םוקמב וב הגרהנ איהו םיחצרמ רודכ הב עגפ האובחממ

 .הנחמה ישנא לש שדוחמ ןוימ ךרענ ,גרהה םייתסנש רחאל

 ולבוה םהו ,םישושת םהיניעב וארנש ,השיאו שיא 218 ורחבנ בוש

155 



 ןכמ־רחאל .תורוב רופחל םהילע וויצ םש .ימוקמה תורבקה־תיב לא
 .םהיניב התיה קיניפ הינרפ םג .םלוכ ורונ

 .םיחצרמה ידיב ולפנש וניריקי תא םיכבמ ,רמ יכבב ונצרפ
 ונל םג יכ םיעדוי ונאשכ ,וניניעב עמדה תורוקמ ושביש דע וניכב

 ...המוד לרוג הכחמ
 םיפקומ ,הנחמב םיאצמנ ונא ;הדובעל ונתוא םיליבומ ןיא בוש
 .לית״יטוח לש רדגב הנחמה תפקהב ונתוא םיקיסעמ .דבכ רמשמ
 אלש םיטילחמ ונא .בורק ונציקש ונתרעשה תא תקזהמ וז הדבוע
 ¬טורג :דיב אבה לכמ םיפסוא .חבטל ןאצכ ונליבוהל םיחצורל תתל
 הנחמה .ונתומ תא םוקנל םיטילחמו ,םינבלו םינבא ,לזרב תוא
 אמש ,לק שחר לכל םיניזאמ ונא .אב ןיאו אצוי ןיא ,רגוסמו רוגס

 ...גרוהל ונאיצוהל ,ונילא רבכ םיאב םה
 יביל לע רבדל םילדח םניא רדחב דחי ונמיע םיאצמנה הלא

 חפקל יל רוסאש ,ינפ לע יתוא םיחיכומ םה .םוקמה תא בוזעל
 תומ שפחל יל לא יכו ,לצניהל םייוכיסה לכ יל שי ןכש ,ייח תא
 יחא ,ודבל יחא תא ירחא ריאשאו ןאכמ ךלא דציכ ,םרב .םירוביג

 1 ז יתחפשמ לכמ ידיחי יל רתונש
 אל הז הרקיבש ,השרווב תררוגיתמה ,הינלופ הדידיב יתרכזנ
 יתלטחה .ךרוצה תעשב ינימיל דומעל יל החיטבהו הנחמב רבכמ
 איהש ךרד וזיאב עיגהל תוסנלו ,יחא םע דחי ,ןאכמ קומחל ןכ־לע

 .השרוול

 ןי׳זבודב הבישי ירוחב
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 המש ינא .החירבה תארקל תונכה לש תחדקב םינותנ ונא
 תוכורא תומצ יתש ירעשמ תעלוק ,םודא עבצ תובוהצה ינפ לע
 .הצקשל תומדיהל ידכ הז לכ ,המודא תחפטמב ישאר תא הסכמו
 םיקמוח ונא 1943 ראוניב 6־ב .ושארל תעבגמ שבוח ,תאז תמועל ,יחא
 ־תנחת רבעל םינופו קינרפוק הנחמ תא םיפיקמה ליתה יטוח דעב
 ונישעמ םישוע ונא .השרוול עיגהל םישקבמ ונא הנמימש ,תבכרה
 קסנימל ךומסבש ,הבורקה תבכרה־תנחת לא םיאב ונניא :תוריהזב
 ךלהמ תקחורמה ,הינשה הנחיתה לא לגרב םיכלוה אלא ,קצייבוזמ
 .השרוו דע םיעסונו תבכרה לע םילוע ונא םש .םידחא םירטמוליק
 .הדידיה לא דימ ונינפ .הלודגה ריעה לא ונעגה ברעה תדר םע
 ונל טישוהל םיחיטבמ םהשכ ,תודידיב ונתוא ולביק הלעבו איה

 .יניארקואכ ומצע גיצמה ,היחא םג רג תיבב .תירשפא הרזע לכ
 םיעברא דע הלעו רבג ומוח .יחא הלח ונאובל ינשה םויב רבכ
 יחאב ריכי אמש ונימזהל הארייתמ ינא ךא ,אפורל ךירצ אוה .תולעמ
 — םימודא םימתכ ופוג לע םילגתמ ישילשה םויב .ידוהי אוהש

 .תורהבה סופיטל קהבומ ןמיס
 תמלעה ירהש ,ןכוסמ — ףאו םיענ אל דואמ בצמב םינותנ ונא
 תדבוא ינא .רומח שנועב הכורכ יתלשממה תואירבה דרשממ הלחמה
 הארנ .ונילא וסחי תונשל ליחתמ יניארקואה חאהש םג המ ,תוצע

 םייאמ ויתעמש ימצע ינא .תיבהמ ונקיחרהל ותוחא לע ץחול אוהש
 לא והליטיו הלוחה יחא תא אוה חקי ,ונקיחרת אל םאש ,הילע
 עגרנ אוה .הנתמב ןועש ול יתתנ תרחמה םויב .תששוח ינא .בוחרה
 םילוכי ונא ןיא בושש השח ינא ,םרב .וימויא עימשמ וניאו המ ׳תדימב

 .םדקהב ןאכמ רוקעל ונילע יכו הז תיבב תוהשל
 ־רפוקל רוזחל אלא רחא אצומ לכ ונל ןיאש יתעדב הלע םימעפ
 העידי המסרפתנ ובש ,תרתחמה ןולע ידיל עיגה דחא םויש אלא .קינ
 אל .וישנא לע שאב הלעוה הנחמה :קינרפוק הנחמ לש ולוסיח לע

 .העידיב קפס ליטהל םוקמ לכ היה אל ךא ,יניע הארמל יתנמאה
 הכורא ךרד יתרבע םמיע ,רתויב םיבוטה ידידי .תעזעוזמ יתייה
 ,ינורג תא וקנח תועמד ...שא תלוכאמל ויה ,תואלתו םירוסי לש
 ילבאב ינמחניש ימ םג ימיע היה אל .תוכבל חוכ רתוי יב היה אל ךא
 םמיעש ,ישפנ ימינ לכב הרושק יתייה םמיעש ,ירבח תומ לע לודגה

 .תווקתו תומולח יתרזש םמיע רשאו ימימו ימחל תא יתקליח
 אוה ;הבוטל יוניש לכ םייתניב לח אל יחא לש ותלחמב
 ־למכ וניניעב הארנ םיררוגתמ ונא וב תיבה .חנאתמו םוחמ טהול
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 יתייהש רשפא .ונקיחרהל םמוז יניארקואה חאה ירהש ,תדוכ
 ¬ועזה וינפ הארמש אלא ,אפור ןימזהל תאצויו יתוששח לע תרבגתמ
 ינפל יל ןיאו תוצע 'תדבוא ינא .יתוא עיתרמ יניארקואה לש תומ

 .יביל ירמ חישהל ימ
 ודימש ,ןקז שיא ,תיבה יאבמ דחא לא תונפל ףוסבל יתטלחה
 ןידעו בוט םדא יניעב הארנ אוה .תרתחמה ןולע תא יתלביק םג
 בטימכ 'תושעל ינחיטבמ אוהו יתורצ תא וינזאב הנתמ ינא .שפנ
 ,החמשב ינרשיב םוי לש ותרחמל רבכ ,םנמאו .יל רוזעל ידכ ותלוכי
 ,השישק הנמלא לש התיבב ,םיאתמ םירוגמ םוקמ אצמל ודיב הלעש

 .םיכומסה םירפכה דחאב
 ,הנמזוהש הבכרמל יחא תא ונדרוהשכ רבכ יתייה תרשואמ המכ
 ,ךרדב ונל התכיח השישיה .רפכה לא עוסנל ידכ ,הכימשב ףוטע
 המיע ייתלגליגש רחאל ,חכוויהל יתחמש .התיב לא ונאיבהל ידכ
 תבוטו הרשי השיא איהש ,תונורחאה םינשה תוערואמ לע החיש

 .בל
 הטימ עיצהל ונרהימ .ונצפח זוחמל ונעגה ברעה תדר םע קר
 התליג ךכ ידכ ךות .ול םחייש ידכ ,תוכימשב ותוא וניסיכו יחאל
 לבייפ םיחאה ,םידוהי ינש הלצא םירתתסמש ,ינזוא תא השישיה
 וחילצה רשא ,השרוול ךומסבש ץינלפ הרייעהמ ,ןיטשנורב המלשו

 .הדמשה הנחמל החלשנש םידוהי תצובק ךותמ קמחיתהל
 הננכת הגאד וזיאב יתיארש םג המ ,קזחתנ השישיב ילש ןומאה
 םינכשל .ומצע תיבבש םירדחל ץוחמ ,ונרובעב םיאתמ אובחמ םוקמ
 אלש ידכ .ץשומז ריעהמ התוחא ידלי הילא ועיגהש הרפיס רפכבש
 יתישע ףאו היסנכל ןושאר ימיב הילא יתיוולתנ ,תודשח ררועל

 .תיבבו ןגב הדובע לכ
 .תיבב ךלהתמ רבכ ליחתהו םייתניב םילחה יחא .ופקנ םימיה
 אל בושו ,לזא ףסכה — התע ונילע קיעמ ליחתה שדח ןינעש אלא
 השישיה ,םנמא .וניתונוזמ דעבו הנילה םוקמ דעב םלשל ונידיב היה
 אלש ונשח ונחנא ךא ,תאז הריכזה אל ףא שפנה תנידעו הבוטה
 לגרל ,תובורק םיתיעל ,העסנ איהו העוצקמב התיה תינייסע .חונב

 וליפא .םינוש םיכרצמ םשמ המיע האיבמ איהשכ ,השרוול התדובע
 ,האירקל םיאמצ ונא המכ העדויב ,ונל איבהל החכש אל האירקל רפס

 .השעמ אלל םילטב םיבשוי ונאשכ ,תוכוראה תועשב
 תכלהתמש ונל ררבתנ עתפשכ ,ץיקהו ביבאה ונילע ורבע ךכ
 תונכשה תחא .םידוהי התיבב הריתסמ השישיהש ,העומש רפכב



 הנכש .תיבב ךלהתמ ןקז לדוגמ רבג היניע ומב התאר איהש הרפיס
 השישיה הקירמ עודמ היניעב רבדה הומת רבכמ הזש ,הפיסוה תרחא

 לשבל ךכ לכ הברמ איה עודמו הלילה תועשב קר םיכפשה יילד תא
 .המדא־יחופת

 םוקמ םישפחמ ונלחתהו ונישארל לעמ תפחרמ הנכסש ונעדי
 ...לארשי תבהאב םיעפושמ םניא םירכיאה ירהש ,םיאתמ אובחמ
 ןיעמ רותסימ יתשפיח ינא ףאו גג־תילעב ורתתסה ןיטשנורב םיחאה
 ןטק םוקמ ,גג תיילעב אובחמ יתאצמ הברה ייתחמשל .יחא ליבשב הז
 וילא עיגהל ידכ .וב בכשל היה רשפא יא ןכש ,קוניצל המדש ,רצו
 לכ ונל התיה אל .וחתפל דע לחדזהל ףאו םלוסב תולעל היה ךירצ
 ינא .תוששח אלמ ינא יבילשכ ,םשל רובעל ץלאנ יחאו תרחא הרירב

 .תחא הטימב ,השישיה םע דחי ןושיל יתפסוה

 המודר ,השישיה .תיבה תלד לע םירטוש ושקנ דחא הליל
 הרטשמהמ םירטוש ינפל הדיערמ הדמעו תלדה תא החתפ ,הצחמל
 םידוהי הריתסמ איהש הומישאהו תוקעצב הילע וחיתפ םה .תיאבצה

 םידוהי ירחא םישפחמ ,ףתרמל ודרי התבושתל ןיתמהל ילבמ .התיבב
 תושיקנ לוקשכ ,גגה־תיילע רבעל ונפ שיא םש ואצמ אלשמ .םירתתסמ
 עיגהש םירובס ונייה ;קופדמ דמע ונביל .קוחרמל עמשנ םהיפגמ
 ,םתמישנ ורצע םירתתסמה םירבגה .וליג אל אובחמה תא ,םרב .ץקה
 תא תולעהל םירטושה לש םהימויא תא הדרחב םיעמוש םהשכ

 .תיבה תא םירטושה ובזע ,ושאונשמ ,ןכמ־רחאל .שאב תיבה

 אל בוש םירבגה .תוריהזה יעצמא תא ונרבגה םוי ותוא זאמ
 םיאולכ ,ךכ ונישע יצחו םייתנש .םאובחמ םוקממ טעמכ ואצי
 םיכפוהה ,םירטוש וניתוא םידקופ םעפב םעפ ידימשכ ,וניאובחמב

 .םידוהי ירחא םשפחב תיבה תא

 טעמ לזא ןכש ,ער לכב ונייה רורחשה ינפל רפסמ תועובש
 השרוול עוסנל הלכי אל בוש ,הפפורתה התואירבש ,השישיהו ,ןוזמה

 .םחלל שממ ונבער ונאו היוצמ התיה אל הטורפה .הדובעל
 ןיב הרבע .ונל גואדל היתוחוכ תיראשב הצמאתה השישיה
 איהשכ ,המדא יחופת תצקו ןשי םחל הפסאו םירישעה םירכיאה יתב
 תררוגתמה ,היתוחא לש םיזיעה ליבשב ןוזמ אלא הז ןיאש תנעוט

 .וננובער תא וב ונרבשו שאב ונרבעה םחלה תא .םוקמ תברקב
 ונחבהש םג המ ,ונחור תא ודדוע ברקה רורחשה רבדב תועומשה
 הלודג המכ .תוצצופתמ תוצצפ לוק ונעמשו ונילעמ םיסטה םינוריואב
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 אבצהש ,הרושבה היפבו השישיה ונילא האבשכ החמשה התיה
 .ונרפכ רבעל תוריהמב ברק םודאה אבצה יכו הלהבב גוסנ ינמרגה
 רוא לא ונאובחמ םוקממ הנושארל ונאצי 1944 טסוגואב
 םיתמכ וניארנ .תומימית םינש שולשכ ונרתתסהש רחאל ,שמשה
 התיבב תוהשל ןיידע ונפסוה .םדא יללצ ,םישוחכו םיבוהצ ,הצחמל
 ¬נשש ,םוקמה יבשות לש הערה םתעיגפמ ונששח ןכש ,השישיה לש
 ,איהו .תונפל ןאל ונעדי אלש םושמ ןכו ,הלודג התיה םידוהיל םתא
 הכירדמ ,וננימיל דומעל הפיסוה ,ונייח תא הליצהש ,הליצאה השיאה

 .התצעב ונתוא
 תא הנכיס רשא ,וז השישי לש השפנ לדוג ךירעהל השק ,ןכא
 ונאשכ ,םימיה לכ זאמ ונתוא התוויל היתומד .ונליצהל ידכ הייח
 םעפ ידמ ,הל םיחלושו םיבתכמב המיע רשקה לע רומשל םיפיסומ

 .בהז־יחופת תוביתו תוליבח ,ףסכ ,םעפב
 ,תישארה תינבשושה איה התיה ,הפוחה תחת יתדמע רשאכ

 .יכונאו יחא ,םייחב ונרתונ הל תודוה קר ירהש
 .ל״הצב ויתורש םייסל דמוע ילש ינב .זאמ ופלח הנש םירשע
 םינמיס ותרחש ,האושה ימיאמ יתררחתשנ םרט הזה םויה דע ,םרב
 ,םילפא ,םיארונ םימי םתוא חוכשל ןתינ דציכ יכו .יבילב םיקומע

 ! ? המות דע םירוסיחו לבסה תעבוק תא וניתש םהב
 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא :תינלופמ םגרת

 ,האושה תולוצינמ ,הלוגיד ׳בגה
 םישודקה רכזל רנ הקילדמ
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 (גרבדלוג) יקסלוטור הכרב

 הדמשהה תונחמב

 .ריואה ןמ ןי׳זבוד הצצפוה המחלמה ץורפ םע .1939 רבמבונ
 םישנה קרשכ ,הרייעה תא בוזעל ורהימ םירבגה .ונלוכ לע הלפנ המיא
 ,םיתבל וצרפ ,םינמרגה ועיפוה הרהמ דע .םוקמב םיראשנ םידליהו
 רוסמל ונתיאמ ושרד קשנב ונילע םמייאבו ,ריקה לא וניתוא ודימעה

 .ונבהזו ונפסכ תא םהל
 המ לכ םהילא םיאיצומ ונאשכ םתשירד אלמל ונרהימ םידרח
 ,םינולאשב ןייצל ונשרדנ :ךכב וקפתסה אל םה ,םרב .תיבב היהש
 לש ותרחמל .תויונחב אצמנה תורוחסה יאלמ תא ,ונידיל ורסמ םהש
 תויונחה תוחתפמ תא ושרדו םינולאשה תא ולטנ ,ורזחו ובש םוי

 .!תורידהו
 ,ץיבול רבעל ונכלה ונחנא .הרייעה לש תלהובמ הביזע הליחתה
 םינותנ ,דבלב םימי עובשכ םש וניהש .םש וררוגתה וניבורקו רחאמ
 אלל ,אשמ־תבכרב ונוחלש םינמרגה .םשמ ונרקעש דע ,הדרחבו דחפב
 םילייח ונל וניתמה ,הלודגה ריעב ,םש .השרו רבעל ,םימ אללו ןוזמ

 .וניתוכמ ואילפהש םינמרג
 ¬רב הכילהה .וניבורק תיבל עיגהל ונחלצה ונב ונשפנ דוע לכ
 ידוהי לכ םינמרגה םילייחה ופדר ןכש ,הנכס תקזחב התיה תובוח

 .הבר תוירזכאב ותוא םיכמ םהשכ ,םכרד לע עלקנש
 וחלשנו ופטחנ םה :םירבגל היופצ התיה רמ״וי הלודג הנכס
 זוע אצמש ימ לכ .םיארונ םייוניעב םתוא וניע םשו ,זוכיר תונחמל
 ןויסנ לכש אלא .יסורה לובגה רבעל ,החרזמ טלמיהל הסינ ושפנב

 .םוקמב וב הרונ ספתנש ימ לכ ;תושפנ תנכסב ךורכ היה הזכ
 הליחת .םירקנובב םירתתסמ ,השרו וטיגב םיאצמנ ונחנא
 לש םתריכממ םאו הדובעמ םא ,וטיגב םייקתהל דוע היה רשפא
 ¬צונה םיבשותה םע להנתה רחסמה .םיטישכתהו םילטלטמה טעמ

 .ונילא אובל ךרד ואצמש ,םיר
 ¬שמה ינפמ ףא אלא ,םינמרגה יניעמ קר אל רתיתסהל ונצלאנ
 םישנא תסכמ ,ומויב םוי ידימ ,קפסל התווטצנש ,תידוהיה הרט
 ,תיבל ורבע םירטושה .הדמשהה תונחמ לא חולשמל ףטו םישנ
 תא אלמל ידכ ,םישנא ירחא םהישופיחב תונולחו תותלד םיצרופ
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 יתא לבקל ידכ ,תויאשמ ץוחב וניתמה העש התוא .תשרדנה הסכמה
 .יחה ןעטמה

 תא ליצהל תוסנלו חורבל יתטלחה ,ברקתמ ץקהש יתשגרהשמ
 ,הדיל יתדמע רבכש ,תיאשמה תא יתבזע דציכ ינא תרכוז .ישפנ
 יתרתתסה .המ יהיו חורבל הטילחמ ,תיבה לא הצורמב יתרזחו
 ינריזחהל ידכ ,ירחא ףדור ידוהיה רטושהשכ ,הסינכה תלד ירחאמ
 לע הלע אלו ולוכ תיבב שפיח אוה .יל קחיש ילזמ .תיאשמה לא

 .לזרבה תלד ירחאמ ,ול ךומסב תרתתסמ ינאש ותעד
 ,םירטושה ירחא םיכלוהה םישנאה תא תוארל היה דירחמ המ
 םתוא תוליבומ תויאשמהש הרורב העידי ךותמ ,דגנתהל תוסנל ילבמ
 חורבל ישפנב זוע ינא יתאצמ דציכ אוה אלפ .הדמשהה תונחמ לא

 .רתתסהלו
 םילעופל ובשחנו הירגנב ודבע םהש ךכל תודוה ולצינ יחא ינש
 ,קזח רקנוב ,וטיגב ונידי ומב ונינבש רקנוב ךותב ונייח .םייעוצקמ
 םישנא ונילא ופרטצה לילה תדר םע .תוחפשמ רשעכ וררוגתה ובש
 .יצאנה ביואל תודגנתהה ןונכתב םויה ךשמב וקסעש םהמ ,םיפסונ
 ךא ,רורחשה אוב דע הז רקנובב םייקתהל חילצנש ונמאה
 ,םרב .םשמ ונאיצוהל ידכ ,םילייח וחלש םהו םינמרגל הלגתנ םוקמה

 .גרהנו ונידי לע הרונ רקנובה חתפ לא ברקש לייח לכ
 ,תידוהיה הרטשמה ישנאמ ונילא וחלשו זא ומכחתה םינמרגה
 ונביל לע ורביד םירטושה .םוקמה תא בוזעל ונילע עיפשהל ידכ
 תא ץצופל השוחנ םינמרגה לש םתטלחה ןכש ,רקנובה ןמ תאצל

 ןי׳זבודבש ןימלעה־תיב תא דקופ (ןימימ) ךיליירפ ןמחנ
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 םינמרגה .בוחרה לא ונאצי ,הוקת לכ הספאש וניארשמ .םוקמה
 .רקנובה תא וצצופו ורהימ

 .הדמשה הנחמל ותחלשו תיאשמ לע ונתוא ולעה ןכמ־רחאל
 םג םהיניב ,םוקמב וב ורונ ,תיאשמב םוקמ םרובעב היה אלש הלא
 ,תוומה הנחממ חורבל הסינ ,השמ בקעי ,ינשה יחא .ןושרג ףסוי יחא

 .הילתב תמוהו ספתנ ךא
 ויה ןאכ םייחה .הדובע הנחמל ,ואנקריבל יתחלשנ ימצע ינא
 דחא םוי יתמדרנ דציכ ינא תרכוז ...יטא ,ךשוממ תוומ תניחבב
 והשימש ררבתנשמ .דקפמל יתבצייתה אלו ,השלוח ךותמ ,הנחמב
 דימ אצוי ספתנהש היה רורב ,הנחמב שפחל םיחילש וחלשנ ,רדענ
 ינסינכהל ,ברה ילזמל ,ידידי וחילצה ,הנשי יתאצמשמ .היריב גרוהל

 .םייחב יתראשנ ךכל תודוהו ,רדסמל
 ידכ ,הריפחמ הרוצב ונב וללעתה ואנקריבבש הדובעה הנחמב
 רוקב ,םשגב — ריוא גזמ לכב הדובעל ונואיצוה .ונחוכ תא שיתהל
 וליפא עירכהל ידכ הב היהו ,תכרפמו השק התיה הדובעה .גלשבו
 ונא ןיאש םירמושה תוארב .השק הדובעל םיליגרה ,םינוסח םישנא
 תומוקמל ונוריבעה ,תודבכ םינבא וא ,םילודג ץע־ילוב םירהל םילוכי
 ידימ ...רתוי דוע םילודג ץע־ילוב םירהל ונילצ לטוה םהב ,םירחא
 לש ןתנווכ לכ .תוחוכ תסיפאמ ,תודבועהמ המכ ולפנ־וערכ ומויב םוי
 ךות ונתימהל ,ונירוסי תא תוברהל אלא התיה אל וללה תודובעה

 .םימ אללו ןוזמ אלל ,םיירזכאו םישק םירוסי
 ואבוה וילא ,לודג תיב אצמנ ונלש הנחמל ךומסב .יד אל ךכב ךא
 תודירחמ תוקעצ וכותמ ועקב םויה לכ ךשמ .הדמשהל םידוהי םידלי
 םע קר .םידירחמ םייוניע ךות ,םיתמ םהש ונעדי .ונביל תא וערקש

 .תוקסופ תוקעזה ויה ברע
 לא םילבומה םישנאה תורייש הארמו םיתמומה םידליה תוקעז
 הז לכב ונדמע דציכ .ימוימויה ונקוח םחל ויה הלא — תופרשמה

 !םינורתפ םיהלאל ,בלה ץלפתה אל דציכו
 איה ןיידעו םיכרה םידליה לש םתקעז ינזואב תרסנמ ןיידע

 ! םלישו םקנ תעבות
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 םורפ ינרוג

 רורחשה רחאל

 קחרה אל ,חדינ רפכב ,יחא םע דחי יתררחוש 1944 טסוגואב
 ידיב ןיידע השרו .הציקל העיגה םרט המחלמה .הריבה השרוומ
 ,םידבכה םיננעה .םיפלאל םידוהי םיעווג הדמשהה תונחמבו ביואה

 .ונימש לעמ ורס םרט ,םירוחשה
 םסחי לשב ,רפכה תא בוזעל ונטלחה םירקנובהמ ונאציש רחאל
 ,םיערופה ידיל ונריגסהל םינכומ םה .םינלופה םיבשותה לש ןיועה
 הלועפ יפתשמכ םיעשפנה םהישעמ לע דיעהל לולעש ימ לכ לסחל ידכ

 .םיצאנה םע
 רוזאל ונאב .יבא לש ותדלומ ריע ,קצייבוזמ קסנימל אופא ונאצי
 ¬סהש ,רבעל םירקנוב ינכוש ,שיא השימחו םירשעכ ונייה .וטיגה
 ¬פהה — המיעו ןיידע תכשמנ המחלמה .םינלופ םירכיא לצא ורתת
 תובהלה תא ,ונתבש םוקממ ,תוארל רשפא םיברעב .תומויאה תוצצ
 לוק םג .שאב הלועה הריבה השרו יהוזש המוד .םיקחרמב תולועה

 .ונינזואב הלוע םיחתותה םער
 םירהוד םהשכ ,םיסורה לש םיקנטה רבכ םיארנ םיכרדב
 םג םיאצמנ ונינפל רבועה ינלופ־יסורה אבצה ברקב .השרו רבעל
 םמיע םיאיבמו ונרקבל םיאב םה .רכינ רפסמב םידוהי םילייח
 הדכנ ,יקסניט ןואיל ןגסה — ונריע ינבמ דחא יתרכיה םהיניב .ןוזמ
 אוהשכ ,ונרקבל ףיסוה אוה .ונתחמשל לובג היה אל. טנל הנרה לש
 רובעכש אלא .רכוס תיקש םג איבה םימעפ ; םחל רכיכ ומיע איבמ
 ,םנמא ,חיטבה אוה !ונרעטצה המכ .תיזחל ותביטח הארקנ המ ןמז
 .תוא םוש ונממ לבקתנ אל ותאצ זאמ ךא ,רשקב ונתיא דומעל

 .וז הפוקתב ררתשהש והובו והותב ודבא ויתובקע
 הנה .םישוביכ לע תונוש תועידי תוטשפתמ ומויב םוי ידימ
 וניתוטורפב םינוק ונא .ה׳זומופ לש יקלח שוביכ לע םויה ונעמש
 ילוא :בלב רבוע רוהרה .שחרתמה לע תעדל ידכ ,ןותיע תונורחאה
 ןושארה רוקיבב תרהרהמ ינא י תוררחושמה םירעה ןיב ונתרייע םג
 ...הפנעה יתחפשמ ינבמ והשימ םש אצמא אמש .ןי׳זבודב ךורעאש
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 לש םלרוגב הלע המ ררבל ידיב הלעי אמש ;םידידיו םינכש ףאו
 .םהיניב יבא ףאו ,המחלמה תישארב ,הנשה־שארב ורסאנש ,וניריקי
 םיפיצמה םירוהרה .יתבסו יבס תורבק רקבל ידכ ןימלעה־תיבל רהמא

 .יביל תא םיטבוצו יתוא
 ,יתרייעל תאצל הטילחמ ינא, 1945 ,לירפא שדוח לש ועצמאב
 םימיל ןוזמ יל שמשל ךירצה ,לודג םחל רכיכב תדייטצמ ינא .ןי׳זבודל
 תומדיהל ידכ ,תינוחרפ ,תינועבצ תחפטמב ישאר תא תפטוע .רפסמ
 ,םידוהיב תועיגפ לע םירפסמ .הנכס תברוא ןיידע םיכרדב .היוגל

 תויולכנתה לעו תבכרה תונורקמ םתכלשה לע ,םיכרדב רקיעב
 .תודירחמ

 ,םימי השיש תכשמנ העיסנה .אשמ־תבכרב יכרד השוע ינא
 .לגרב בולוגל הכישממ ינא ןאכמ .ובלבוק תנחתל העיגמ ינאש דע
 .הינמרגב הדובע תונחמב םייבשמ םבושב םיארנ םיבר םינלופ םיריעצ
 ,התיבה םבושב םה םירשואמ המכ .םתכלב רישל םיברמו םיזילע םה

 .םהילא תפרטצמ ינא .םהיבורקו םהירוה לא ,םתדלומל
 ילע רחרחס ישאר .בולוג לש הריטה יניעל תרקדזמ רבכ הנה
 יתבזע התוא ,הרקיה יתרייע לא תכלוהו הברק ינא .יב םלוה יבילו
 ותוא יניע דגנל הלוע .יתויחאו ימא םע דחי ,םינש יצחו שמח ינפל
 ןי׳זבוד ידוהי ראש ןיב ,םיצוצרו םירובש ,ונלהנתה וב רירגס םוי
 הדדוב ,ידבל ,יתרזח הנה התעו .םשפנ לע םיפדרנ םידוהי ,םישרוגמה

 .םוניהיג ירודמ העבש יתרבעש רחאל ,הדומלגו
 ןיידע י ירכממו יבורקמ והשימ ןאכ אצמא םנמאה : טבצנ יביל
 ,םתדלומל םיבשה ,םילוגה לא תברקתמ ינא ...הוקתב ינא תעשעתשמ
 םיאשונה םישנא םיארנ םשו הפ .תודקוי םהיניעו ךכ־לכ םיזפחנ םהשכ
 םהב תצעונ ינא .םירהממ םהשכ ,םפתכ לע םימ יילדו לסא
 הריכמ יניא ,םרב .םהיניב עדומ וא ןכש הזיא אוצמל תשקבמ ,םיטבמ
 הביבסב ינא הרז םנמאה .יתוא םיריכמ םניא םה ףאש המוד .שיא

 ? וז
 .ןי׳זבוד תמדא לע תוכרוד רבכ ילגר ; רשגה ינפ לע תפלוח ינא
 .קושה רכיכ לא יכרד השוע ינא .קושה םוי ,עובשב ישילש םוי םויה
 םירכיאה טעמ תא תותרשמ ,טעמכ תוקיר ,תובולע תויונח המכ קר
 םינוק יפלא המוה התיהש ,ילש ןי׳זבודל הרק המ .ןתוא םידקופה
 םינוקל ועיצה םהבש ,םינכודהו םינתיבה תורשע היא י קושה ימיב
 םהירצומלש םידוהיה םירלדנסהו םיטייחה היא ן תורוחסה בטיממ

 י הלוכ הביבסה לכב םש אצי
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 ידוהיה רחסמה לש ןאוסה זכרמה — ״בהזה בוחר,, לא האב ינא
 תיב רתונ אלו טעמכ ,סרהו ןברוח : הארמה דירחמ המכ .הרייעב

 .םיקנע תשרחמב םוקמה תא ושרח וליאכ המוד .ולית לע
 .("ךוראה בוחרה" וא)יקסדוסליפ בוחר רבעל ,תכלל הפיסומ ינא
 יניעו םהילא הברק ינא .םילהוצ ,םיקחשמ םידלי םיארנ קוחרמ
 ינא םשמ .תולוחכ םהיניעו בהבהצ םידליה לש םרעש : תולפרעתמ
 :םינוש תד תודסומ ואצמנ וב בוחרה — ״תסנכה־יתב בוחר״ל האב
 דומלת" ,רדנסכלא ידיסח לש "לביטשה" ,שרדמה־תיב ,תסנכה־תיב

 .הליהקה־דעוו "בקעי תיב" ןפלוא ,"הרות
 יתורבח תא האור ינא :תודלי תונורכז יביל תא םיפיצמ בוש
 הכש ,החונמה ןגרומטוג הרומה תאו "בקעי תיב" ןפלוא לא תוזפחנה
 ןברוחו סרה קר ,ומלענ םהיתובקע ,םניא הלא לכ ...התוא ונבהא

 .רבע לכמ םיציצמ
 תוליבומ ילגר .יתועמד תא שובכל תצמאתמ ינאו יב הכוב יביל
 -םושמ ךא .יתבסו יבס תורבק לע חטתשהל ידכ ,ןימלעה־תיב לא יתוא
 םוקמה תא הפיקהש ההובגה המוחה תא תולגל החילצמ יניא המ
 תא םיכשומ םיריעצ םיעור ינש .דימת ונרבע וכרד לזרבה רעש תאו

 יל תורוהל םהמ תשקבמ ינא .יניע
 םה .ןימלעה־תיב לא ךרדה תא
 םילגמו תוהמת םייניע יב םיצעונ
 ערתשה וב םוקמב תוכרוד ילגרש יל

 החימצמ התע .ןימלעה־תיב םעפ
 םיאב םהו הערמל בשע המדאה ןאכ
 בוט םקמה יכ ,םיקחרממ םרדע םע

 .הערמל

 ¬יקי ירבק תא וליפא ! ההא
 םג ןיא ; אוצמל לכוא אל בוש וניר
 ¬מד ליזהל לכוא הילע רשא הבצמ
 ,יתאצמש ןבא לע יתבשי —הע
 יתיכב ...שרח יתיכבו ישאר יתנכרה
 לע ,ונניאו היה רשא לכ לע
 ־וטה הידוהיש ,תססותה הרייעה
 ,םיפיה םהייח תא הב ומקר םיב
 הווטש יניצרה רעונה לע ; םירישעה
 לוכה ...ךכ לכ םיבר תומולח

 ,(לאמשמ הנושאר) דנבאנוז ׳בגה
 תא תדקופ ,קינעיפ היבוט לש ותב

 ןי׳זבודב היבא רבק
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 יתועמדשכ /׳שידק" תליפת ולמלמ יתפשו ילגר לע יתדמע ...םלענ
 .ונריקי תומצע הב תונומט ויה םינפלש ,השורחה המדאה לא תושלוג
 יתררג .ילע הדרי תובצע .ןאכ שפחל המ יל ןיא בושש יתעדי

 םיתבב ,םיאל םיטבמב ,תננובתמ ינאשכ ,ריעה רבעל םינוא ןיא ימצע
 םיחצרמ — התעו םידוהיה יחא םתוא ואלימ םינפלש ,תובוחרו

 .הלועפ יפתשמו
 השמישש ,רבעשל הנכש ,השיא עתפ יתוא הרצע קושה רכיכב
 .הארק — ״!םייחב תראשנ םנמאה ,הינמ״ .תבש לש היוגכ ונלצא
 .םיכומסה םיתבב תוררוגתמה.הלא ,רפסמ םישנ יתוא ופיקה הרהמ דע
 םלועמ יתאב וליאכ, ובלטצה ףאש ןהמ ויהו ןוהמתב יב וננובתה ןה
 ארונה חבטה לע ןרעצ תועיבמ ,תורבדמ ןתוא תעמוש ינא .רחא
 תוחמש ןהש הדיעמ ןהינס תרכה ךא ,תוקדטצמ ,םידוהיב השענש

 .ךכ לע
 הליחת תברסמ ינא .התיבל סנכיהל יב ריצפהל הברמ הנכשה
 םינפל ויהש םיצפח המכב הניחבמ ינא התיבב .ףוסבל התפתמ ךא
 השוע ינאש אלא ,יסנכיהב םריתסהל הסנמ היוגה לש התב ...ונלש
 תמועל הלא םיצפח לש םכרע המ יכו .רבד האור הניאש ימכ ימצע

 !י יל דבאש רקיה לכ
 לער וליאכ ,ינושל תא ברוצ סומינ ךותמ תמגול ינאש התה

 ...ונילע דריש ןוסאה לדוג תא ןאכ יתבשב השח ינא .הקשמב
 קחרתהל ידכ ,תבכרה תנחת רבעל תזפחנ ,תאצל יתרהימ

 .יבילל רקי םעפ היהש המ לכמ קחרתהל ,ןאכמ

 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא :תינלופמ םגרת
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 תושדח טלקמ תוצראל םכרדב ןילרבב ןי׳זבוד יאצוי
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 ןהכ לאקזחי

 הקפיל שרביפ ׳ר

 הלודג התיה (אמא יבא) ל״ז הקפיל שוביפ יבס לש ותעפשה
 דמוע תישענו יתעד לע יתדמעשמ ףא אלא ,יתודליב קר אל ילע
 לכ יתוא וויל ושפנ תוליצאו תילכראירטפה ותומד .ימצע תושרב
 ותובהלתהב קיבדהש ,שפנו בלב רוסמ ינויצו היה םכח דימלת .םימיה

 .םירחאה תא םג
 תינויצה העונתל למסכ שמיש הרואנהו הליצאה ותוישיאב
 ינרכוז .ינויצה רעונה לע רקיעב ותוישיאמ ןירקמ אוהשכ ,הרייעב
 ועסמ לע ינזואב רפסמ אוהשכ ,תופוצר תועש ומיע תבשל יתגהנ דציכ
 לעו םהב רקיב רשא תומוקמה לע ,המחלמה ינפל שדוקה ץראל
 הצבצב וירבדמו תובהלתה לש שאב זא וצצונ ויניע .האר רשא תוארמה

 .לארשי ץראל הלודגה ותבהא
 ילע ועיפשהו ,רענ בל ,יבילל קומע ורדח םישגרנה וירבד
 ןויצל הבהאה תא ,יליג ינב ,ירבחבו יב עטנ רשא אוה .םימי ךרואל
 םינויצל םיבר םירענ ושענ ותארשהב .ןויצ תבישב הנומאה תאו
 .םהיתובא לש ,הלולסה ,הליגרה ךרדב תכלל ותואנ אל בושש ,םיבהלנ
 דמעומה ,אנפילמ דורב ברה לש ותריחבל לעפ דציכ ינרכוז
 ¬דמעומ תא וגיצה םייתדה םיגוחה .ינלופה "םייס״ל ,םיינויצה םעטמ
 ןעמל ונקבאנ ,םהיניב ינא ףאו ,םיינויצה ךא ,םייסל אבא לש ותו
 ךכל סייגמו וביל לכב ונב ךמות הקפיל שוביפ יבסשכ ,ונלש דמעומה

 .ותעפשה חוכ לכ תא
 םייחה ימוחת לכב תרכינו הרייעב ותעפשה התיה הלודג םנמאו
 תועקרק ,םיצע ינסחמ ,חמק תנחט ,תורסנמ :ול היה בר שוכר .הבש
 ורשע ,םרב .הלוכ הרייעל למשח הקפיסש ,למשח לש חוכ־תנחטו
 םשארב דמעש אוה .וביל תא חישקה אלו ויניע תא אמיס אל ברה

 .םיינעה ויחאב ותצעבו ופסכב ךמתש אוהו הקדצ תודסומ לש
 םינומשה תונשב הנושארה םעפב ,שדוקה ץראב רקיב םיימעפ
 םלועה תמחלמ ץורפ ברע ,1914־ב — ךכ־רחאו הרבעש האמה לש
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 הקפיל שוביפ ׳ר

 ¬לנ רזח הלא וירוקיבמ .הנושארה
 הרייעה ינב תא ררועמ אוהשכ ,בה

 .ןויצל תולעל
 דילוהל הכז הקפיל שוביפ
 ולטנו ,ויכרדב וכלהש ,תונבו םינב
 ,וידכנמ םג .רוביצ ינינעב קלח
 ,תחנ הבר ,ןויצל ותבהאב וקבדנש
 תוליעפה שארב ודמע םה ןכש

 .הרייעב תינויצה
 ¬אנ םימי עבשו םילעפ עבש

 .ויתובא לא ףס

 גרבזייא

 הדור םייח ףסוי

 תליהק ייחב רתויב רכינ ומושירש ,םיליעפה םינקסעה דחא
 ונמזמ דואמ הברה שידקה אוה .הדור םייח ףסוי — היה ןי׳זבוד
 .הרייעה ינב ,ויחא ברקב שחרתה לכל חותפ ובילשכ ,רוביצ יקסעל

 ךשמ ,ותרייע ןעמל לעפו השע רשא לכ טרפלמ העיריה רצקת
 לכל תופצל ילבמ ,תואיל אלל ,חרוטו למע אוהשכ ,םינשב תורשע
 ותוא םירכוז םיקיתווה ןי׳זבוד יאצוי ןיבמ םיבר .ךכ לע לומגת

 .הזה םויה דע םיברה ויללעמ תאו
 ,הרייעב םיכרצנה ובר רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב
 יכרצמ םהיניב קלחל גאוד אוהשכ ,םתרזעל הדור םייח ףסוי ץלחנ
 שרה םהרבאב םירוסמו םינמאנ םירזוע אצמ וז הבושח הדובעב .ןוזמ
 ונכותב יחה ,םיכורא םייחל לדביי ,יקסבלייב בקעיבו ל״ז ןהאק

 .לארשיב
 ואב םהמש ,תונוש תורייעמ םיבר םידוהי הרקע המחלמה
 םייח ץלחנ םתרזעל םג .םעז רובעי דע תיב הב אוצמל ידכ ,ןייזבודל
 ויתובשחמ .םהל ותגאדב םימיכ תוליל השוע ,ושפנ טהל לכב הדור
 לפטמה באכ םהב לפיט אוהו "ךמע יינע״ל דימתמו זאמ תונותנ ויה

 .וינבב
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 ידסיימ לע הנמנ םג אוה
 דמעו ידוהיה יביטרפואוקה קנבה
 סחיי אוה .תעה לכ ותלהנה שארב
 חרטו הז דסומל הבר תובישח
 עייס ,םנמאו .ותלועפ תא ביחרהל
 ¬וולהב ןי׳זבוד ינבמ םיברל הז קנב

 ¬ישמ רקיעשכ ,תונטקו תולודג תוא

 ־א״ל הנתיא תנעשמ שמשל — ותמ
 ."ןטקה םד

 ¬עווב רבח שמיש ףא הדור

 דרשמ דילש ,םיסימ תכרעהל הד
 הז ודיקפתב ףאו ,הסנכהה סמ

 תאו תישונאה ותשיג תא הליג
 טלבטה רקעב םרב .הברה ותוריסמ
 ,תינויצה ותוליעפב הרייעב הדור

 ¬יא ח״מר לכב היה בהלנ ינויצ ןכש

 לאל היה רשא לכ השע אוה .וירב
 ןינבל עייסל ידכו ויחא ברקב ינויצה ןויערה תא רידחהל ידכ ודי

 .ןי׳זבודב ,הנממ קחרה ותבשב ףא ,ץראה
 תורדתסהה שארב דלפנזיר ףלודאו ךבנפוא השמ קחצי ודמעשכ
 לדביי ,יקסבלייב בקעיו הדור םייח ףסוי ושמיש ,הרייעב תינויצה
 ויה ףא םהינש .הלועפה לועב דחי םיאשונ םהשכ ,םינגסכ ,םייחל

 . דוסיה ןרק לש ימוקמה דעווב םירבח

 השעו ,םירחאה וליג ינבכ ,הבישי רוחב םייח היה ותורענב
 המ ,ינויצו ישפח השענ ,רגבתנשמ .הרותה דומילב םימיכ ויתוליל
 ־תיבמ והושרגו ,םעפ ,ודמעש דע ,םיקודאה לש םזגור ודגנכ ררועש
 ,תונויצה ןעמל הפנעה ותוליעפ עונמל ידכ וב היה אל הז לכ .תסנכה

 םינוש םיסוניכלו תוינויצ תודיעוול ,השרוול עוסנל הברמ אוהשכ
 .הלודגה ריעב וכרענש

 תעפשהב .םייקמ האנ ףא אלא ,שרוד האנ קר היה אל הדור
 ל״ז רנזופ לוונז לאומש ,ונמזב עדונה ינויצה ןקסעה ,ותחפשמ ןב
 ויתונבמ םייתש חלש ,(ןאכ רטפנו המחלמה ינפל ןיפירמ ץראל הלעש)
 עייתסנ אלש אלא ,תולעל קקותשה ומצע אוה ףא .לארשי־ץראל

 .ודיב רבדה
 תידוהי רתסא — םתבו ,הקבר — ותיער ,הדור םייח ףסוי

 הדור םייח ףסוי
 ןי׳זבודב םינויצה יבושחמ
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 םע דחי ררוגתהש ,סחנפ ,ודיחי ונב ףא ךכו ,האושב ופסנ ,(הקדוי)
 ףא .קיזייא לאירתכ לש םיחרפה תווחב דבע םש ,ונטוק ריעב ותשא
 הרגיה םג םא ,הז לרוגמ הלצינ אל ,האל לרפ ,הדור לש הריכבה ותב
 ,אבסהמ השוריב תוכזל ידכ ,המחלמה ינפל תודחא םינש ,הניול

 םינמרגה וטלתשהשמו ,םש רוגל הראשנ איה .ל״ז סקופ םהרבא ברה
 .זוכיר־הנחמל החלשנו הספתנ ,הניו לע

 ,השרוול טלמיהל החילצה ,הקבר ,הדור םייח ףסוי לש ותיער

 לכ לש םקלח תנמ ויהש ,םיכרדה ילוטלט לכב הרסייתנש רחאל
 .םיטילפה־םיטלמנה

 הלוסיח לע הרפיס ,תילאיצוסה הקלחמה שיא ינפל התודעב
 ,םירחאה לכ םע ,טלמנ אוה ףא .הלעב תומ לעו ן׳יזבוד תליהק לש

 תואלת .וידגב ואצמנ הב ,תחא הדווזמ ומיע אשונ אוהשכ ,הרייעהמ
 ,ורתתסה ותשאו אוה .ויתוחוכ טעמ תא וליכ תוומה תמיאו ךרדה
 אל בושש בכשמל םש לפנ אוה ךא ,םירכיא תיבב ,םהידודנ ךרדב

 .ונממ םק
 אוהו ןי׳זבוד תליהק לש הייחב רושק הדור םייח ףסוי לש ומש
 תובילב םיקוקח םיברה וילעפו ותומד .םיליעפה הינקסע לע הנמנ
 הברה ותוריסמו םהילא ותבהא דסח ול םירכוזה ,הרייעה ינב

 .ינויצה ןויערל

 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 דבנפרא השמ קחצי ד
 םירשעה תונש תישארב דוע יתרכיה ךבנפוא השמ קחצי ׳ר תא
 ,תעצוממ המוק לעב ,הדימעה ליגב שיא זא אוהו ,וזה האמה לש

 .רדהו דובכ תרמוא הלוכש תילכראירטפ תומד .תודימ בר ןקז רוטע

 — וייח רקיע ךא ,םיימלג תורוע רחסב קסוע ,היה דבוכמ רחוס

 .תונקסעה

 אוהשכ ,ונוזח בטימו ונמז בטימ תא עיקשה רוביצה יקסעב
 ,תובר םינש ,הב שמשמו הרייעה לש םיירוביצה היתודסומ לכב ליעפ

 גיהנמל בשחנ הרייעה ינב יניעב .תינויצה תורדתסהה שאר־בשוי
 תא ראתל השק .םלוכ םילחיימ ויה ורבדלש ,חור־ראש לעב ,ינחור
 ,הב תיזכרמה תומדכ ותוארל ילבמ ןי׳זבודב םייתוברתה םייחה
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 ותנובתב םירחאה תא ליעפמ
 וחורמ םהילע הרשמו וצרמבו

 ז .הליצאה

 ¬ואצרה יל תורוכז דחוימב

 םלואב ,ותבשב תבש ידמ ,וית
 ¬מש ,"ףסוי אבא,, רפסה־תיב

 לוכי אל םיתיעל .בר להק וכש
 תא ליכהל רצה םלואה היה
 תא עומשל ורהנש םיאבה לכ

 .וירבד

 לע תוצרהל בהא לכמ רתוי
 ראתמ אוהשכ ,ותפוקתו לצרה
 ¬רה ותמורת תא בר ןורשיכב

 םידוהיה תנידמ הזוח לש הב

 .ינויצה ןויערה תוחתפתהל
 תובהלתהבו הנכ תולעפתהב

 ,וז רחא וזב ,הנמו דמע הבר ךבנפוא השמ קחצי ׳ר
 לש תוכורבה ויתולועפ תא ןי׳זבודב תינויצה ׳תסהה שאר־בשוי

 םיניזאמהשכ ,לודגה גיהנמה

 הבר המ ,ןכא .ויתונויערב קבד אוה המכו וצירעמ אוה המכ םישח
 ¬עהל תושעל הבריה המכו ,םיריעצה ,ונילע ותעפשה התיה הבושחו

 .ינויצה ונכוניח תקמ
 העש ,האצרהה םותב רתוי דוע התלגתנ תכנחמה ותוישיא
 רחא וא הז טרפ ריהבהל ידכ םא ,תולאש ול םיגיצמ וליחתהש
 לכל ובישהב ותונלבס התיה הבר המ .וירבד לע קולחל ידכ םאו
 ותביח תרכינ וירבדמשכ ,תוביבחב ,םינפ רואמב הנוע ,ותלאש לע שיא

 .םיפסאנל

 הבשחנ ,לצרה ר״דה לש ותריטפ םוי ,זומתב 'כ־ב ותעפוה
 ,רתויב םיזע םיעבצב ,היה ראתמ ןכש ,הרייעה ייחב דחוימ ערואמל

 הבשחמה ךלהב ללוחש הכפהמה תאו לודגה גיהנמה לש ויללעמ תא
 ויתובקעב תכלל ויעמושמ עבתו דמע הלודג תובהלתהב .ומע ינב לש
 הבורעה וז המשגהב יכ ,ושפנ תאשמ תא םישגהל ץמאתהלו לצרה לש

 .ונמע לש וגושגשו ומויקל
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 ןודעומ לש ותוליעפב ךבנפוא השמ קחצי ׳ר לטנ בושח קלח
 לש ותיבב ןכתשה ןודעומה .וידסימ לע הנמנ אוהש ,"היחתה"

 ¬ישו ,שאה־יבכמ םלוא לומ ,גנולרפש

 ־ושחה םיינויצה תודסומה דחאכ שמ

 ךבנפוא הניירב ׳בגה

 תובושחה תולועפה ןיב .ןי׳זבודבש םיב
 תא תונמל שי הז ןודעומב ומייקתנש
 ¬שב התשענש ,תירבעה ןושלה תארוה

 ־לע ,עובשב םימעפ עברא ,ברעה תוע
 :םהיניב ,הרייעבש םירומה יבוט ידי

 ןסינ ׳ר לש ונתח) םולב לואש ׳ר
 .םירחאו הרוזב בקעי ,(דמלמ

 עגרב הלוע השמ קחצי ׳ר לש ותומד
 ,ותבשב ותוא ינא האור .יניע דגנל הז

 ¬ב הרומל ךומסב ,םירועשה דחאב

 אסיכה דעסמ לא ובגב ןעשנ ,הרוז
 תוכייחמ וינפ .תסכרפאכ ונזוא השועו
 ¬הכ הבושת םידימלתה יפמ ועמשב

 ,המוד .תירבעה ןושלב תרמאנה ,הכל

 ...ורכש לע רוסמהו ליצאה שיאה אב

 תרהצה״ל ךומס ,"תמייקה ןרק״ל ףינס ןי׳זבודב םקוה ותמזויב
 דסומ .םיפסכ ףוסיאב הברה ותוליעפב הרהמ דע םסרפתהש ,"רופלב
 ,השרווב תישארה הכשלל ורבעוהש ,םיפסכ ףוסיאב קר אל ןייטצה הז

 .הפיקמ תינויצ תוליעפב ףא אלא

 ,תונרוק םייניעב ,הוויל רשאכ השמ קחצי ׳ר היה רשואמ המכ

 יתייה ינא ףא .הצרא םתולעב ,הרייעה ינבמ ,םינושארה םיצולחה תא
 םיפתתשמ תברו תשגרנ הביסמ התוא ,םויה דע ,ינרכוזו םהמ דחא
 ,דודיע ירבד ונינזואב עימשהל הבריה להוצו שגרנ .ונדובכל הכרענש

 ואובי רשא םיברל ךרד םיללוסה ,םינושאר ונב האור אוהשכ
 .וניתובקעב

 אוהשכ ,הרייעב תינויצה תוליעפה שארב דמע תובר םינש ךשמ
 תוריסמ ךותמ ,תואיל אלל למע ,הכרדהבו הצעב העונתה תא הוולמ
 העונתל ופרטצהו ותובהלתהב וקבדנ םיבר .לובג תעדוי הניאש
 םירזוע רוחבל עדי הלא ןיבמ .הגיהנמ תא וב םיאור םהשכ ,תינויצה

 .וירחא וכרדב וכישמהו ותדובעב ול ועייסש םינמאנ
 םהב עטונ אוהשכ ,תונויצה חורב ךניח ולש וינב תא םג

175 



 ודועב הצרא ולע םבור ,םנמאו .לארשי ץראל הלודגה ותבהא תא
 .ותריטפ רחאל ,םאה םע דחי — םירחאהו ,םייחב

 ץראל תולעל — ושפנ תאשמ םישגהל הכז אל ומצע אוה ,ןכא
 רשאכ ,תינלופה הלוגב ומע לא ףסאנ אוה .הב בשייהלו שדוקה

 .ןילופ תודהי ימש תא םיסכמ םירוחשה םיננעה ולחה
 הרייעה ינב תא םיוולמ םיכורבה וילעפ רכזו תלצאנה ותומד

 .הזה םויה דע

 ןומיר בקעי

 ולעפו וייח ל"? (וומירי טאנארג רזעילא םירפא ׳ר

 הרייעב דלונ ,הכרבל ונורכז ,טאנארג רזעילא םירפא ,ירומ יבא
 ברה ,ויבאל ,(1869) ט״כרת תבט ׳י םויב ,ןילופב ,קצולפ ךלפ ,ןוזיב
 וירוהל רשע־םינשה ןבה היה אוה) היח הנח ,ומאלו יבצ ףסוי ׳ר
 תודיסחהו הרותה יכרב לע ךנחתנ .(ותוא התדילב 55 תב התיה ומאו
 ןי׳זבוד הרייעל רבע ותוריעצב דוע .השדח תירבע תורפסב םג ןינעתהו
 .לארשי ץראל ותולע דע םינש ךשמב לעפו יח הב ,ץנבירד רהנ לעש

 תישארמ "יחרזמה" תעונתל ףרטצהו ןויצ־תביחל ךשמנ ותורחבמ
 תלואגלו תיתדה־תונויצה תעונתל םידיסחה תא ךושמל ידכ .הימי
 תונויצה לע" רמאמ םסריפ — ,ררושמו רפוס ותויהב — ץראהו םעה
 ¬רוטסיההו רפוסה לש ותכירעב אציש ,"יחרזמה" ןוחריב "תודיסחהו

 היה .שיש־ןבא רזעילא םירפא :םתח רמאמה לע .ץבעי באז יבר ןוי
 הלומעת להינו ,לארשי ץרא בושי ןעמל התביבסבו ןי׳זבודב ליעפ
 דמע ;לארשי־ץרא לש "יחרזמ־למרכ" ןייו לארשי־ץרא יגורתא תבוטל
 םירז ידימ עקרק תלואגל םיפסכ ףוסיאב לארשיל תמיקה ןרק ןימיל
 םיאנקה םידיסחה םע םחלנו קבאנ רופיכ־םוי יברעב .לארשי־ץראב
 תמיקה ןרק תבוטל המרתה םשל תסנכה תיבב הרעק דימעהו
 דסי אוה .םיאנקה םידיסחה ידי לע ותוינויצ לע ףדרנ היה .לארשיל
 וירכמו וידידי תא ץירמה ףאו םידסח תולימגל הרבח ןי׳זבודב
 דומלתל הרומ שמיש אוה .תוינשמו ס״ש תורבחב הרות דומלל
 דסי ,תירבעה הפשה תא םירצמ אלל הבהא בהאש רחאמו ,ןי׳זבודב
 ונתפשל רעונה תא ברקל חרטו הלהנמ היהש תירבע הירפס ןי׳זבודב

 .תימואלה

 הפסונ ,ינויצ ותויה לע םיאנקה םידיסחה תופידרמ לבוס ודועב
 תבשל" הטילחהש ,תונויצל תדגנתמ התיהש הריכבה ותוחא םהילע
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 היחאש העומשה ךמס לע "העבש
 ץראל תולעל םידתעתמ ותיב ינבו
 העסנ איה ,דבלב וז אלו .לארשי
 שישיה ר״ומדאה לא ,קצובטואל
 ,ל״צז םינוב החמש יבר ,אקרוומ

 ר״ומדאה .העומשה לע ול הרפיסו
 ¬ש לעו יבא תא אורקל חלש שישיה

 ,תמא" : אבא בישה ר״ומדאה תלא

 יברה ."שדוקה ץראל םילוע ונא
 ¬אה ודיסח היהש ,יבא םע דחיתה

 ולהצ ףוסבל ךא ,תובר תועש ,בוה
 לש ורדחמ ותאצב אבא לש וינפ
 ¬בה םגו ינכרב יברה" :ר״ומדאה

 ..."שדוקה ץראל ירחא אובל חיט

 תולעל ר״ומדאה הכז אלשמ םנמאו
 ינפל ,הוויצ ,לארשי ץיאל וייחב <זי0'י) םאנאיג יזעילא םייפא ׳י

 -ירפסו הרותה־ירפס .הירבטב ויתובא רבקל ויתומצע תולעהל ,ותומ

 דסיש "םידיסח להק" תסנכה תיבב םויכ םיאצמנ ותיבב ויהש שדוקה
 .ופיב ,םולש־הוונב יבא

 הלעו םיירמחה םיישקה לע אבא רבגתה (1907) ז״סרת תנשב
 ל״ז ןייטשגינפ קחצי לואש ׳ר לש השרוו־יתבב בשיתה ,לארשי־ץראל
 ט״סרת תנשב ,םייתנש רובעכ .לואש ׳ר לש וינבל ת״פג הרומ שמישו
 לאיחי ׳ר תב הוח רתסא ,יתרומ ימא וילא ואבו הצרא ולע ,(1909)
 ולדביי ,בקעיו םינוב לאיחי — הינבמ םיינשו ,ל״ז ןייטשלא םינוב
 בקעי השמ תשא ,ל״ז רעשטאק היח הנח יתוחא .םיכורא םייחל
 ררושמה ,יחאו ,ןי׳זבודב םהידליו הלעב םע הראשנ ,ל״ז רעשטאק
 .םילשוריב זא רג רבכ ,אובל םידקהש ,ל״ז ןומיר יבצ ףסוי ׳ר ,עדונה

 ןיב ומכ םכסה היה ,אמא ןיבל וניב .ופיב אבא בשיתה רומאכ
 לעו הרותה לע בשי אבאו רחסמב הקסע איה :ןולובזל רכששי
 םייתעש־העשל אב היה אבאו תלוכמ תונח התיה אמאל .הדובעה

 .תונובשחה תא להנל תסנכה תיבמ םויב

 ,ןילופ ילוע ,םידיסחל שרדמ תיב אבא דסי ,ופיבש םולש־הוונב
 ותויהב .בוט םש לעב בוחרב ,"םידיסח להק" םשב םויה דע םייקה
 םידיסחה וירבח לע קר אל בבחתנ ,תעדו לכשהב רבדמו תוירבל חונ
 ויתוצעמ ונהנ םיברו ,םישפוחה לע וליפאו "םישורפ״ה לע םג אלא
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 (ןומיר) טאנארג הוח רתסא

 תלוכמה תונח .ןהב ורזענו תובוטה
 ילועל שגפמ םוקמל הכפה ונלש
 לבקל אבא לא םיאב ויהש ןילופ
 ,ץראב םהידעצ תישארב הכרדה

 ץראל ולעש ןי׳זבוד ידוהי םהיניבו
 להק" תסנכה תיב .ןהה םינשב

 ןילופ ידיסחל זכרמ שמיש "םידיסח
 .ופיב ובשיתהו ולעש

 ¬חה תורפסב םג יקב היה אבא

 ¬ישר ,םירמאמ המכ םסריפו השד

 םירבעה םינותיעב םירישו תומ
 ¬ומ" — לארשי ץראב זא ועיפוהש

 ¬וגא דוסי ופיב םזי ."תורח״ו "היר

 תבחרהל תועקרק תשיכרל הד
 הרזע לש סיסב לע ירבעה בושיה
 .הז ןינעב בהלנ זורכ םסריפו תידדה

 םירואיב — ןומירה חלפ (א : םירפס העברא רביח ירומ יבא
 — תעדהו תדה (ב ; ארמגבו הנשמב ,ארקמב םינוש תומוקמ לע

 ריעצ יבתכמ (ג ; תדו הנומא ינינעב ונבל בא ןיב תובושתו תולאש
 תלחנ (ד ; תודהיהו לארשי תייחת לע תונויגהו תונויער — ןקדזנש
 רסוח ללגב ,ברה ירעצל .הנומאהו תדה ןינעב םירמאמ ףסוא —םירפא
 האווצ רפס אוהש ,"םירפא־תלחנ" רפסה קר סופדב עיפוה ,םיעצמא
 הכז רפסה .םילשורי ,יקסבייארג יבצ־ןב סחנפ תאצוהב ,ונבל באמ
 ורפסב ונממ םיקרפ השולש ללכ ןמנייטש רזעילא רפוסהו בחר דהל
 .ונימי דע תורודה לכב תואווצ לש רחבמ ללוכ אוהש ,"הלעמה רפס"
 לפטל ,יביל ןובאדל ,לכוא אל ,יניעב תורואמה יוקיל ללגבש ,ישיגרהב
 -יבתכ ףגאב םלוע תרמשמל םתוא יתרסמ ,יבא לש דיה־יבתכב ימצעב

 ךותמ ,םילשוריב קוק ברה דסומ דיל ,תיתדה תונויצה ךזנג לש דיה
 .רוא תוארל וכז םרטש דיה־יבתכל לאוג אצמיי ילואש ,הוקת

 דחי ,יופצ היה (1914) ד״ערת תנשב םלועה תמחלמ הצרפשכ
 לביק אוה ךא ,"בייוא ןיתנ" רותב ץראה ןמ שוריגל ,ותחפשמ םע
 קתוניי אלש דבלבו וינרפיצב ץראב זחאנו המחלמה ירוסי לכ תא וילע
 םישדוח המכ לבס ,ופימ שוריגה ירוסיב ותיב־ינב םע הנעתה .הנממ
 יצעמ ,םיחותפ םילהא וויה ותוא ,אבס־רפכב םישרוגמה הנחמב
 ־ילעבל םינתינה הרוד יניערג ויה ירקיעה ןוזמהשכ ,םיסוטפילקאה

178 



 ורפס תא אבא םש רביח בער ירוסיו האולחתו תוקחד יאנתבו ,ףנכ
 יתרומ ימא הרטפנ ןורמושה לא שוריגה ךשמהב ."םירפא תלחנ"
 בקעי־ןורכזב הרבקנו ,ח״ערת ןסינב ׳א םויב ,תרהבה סופיט תפגמב
 שוריגהמ רזחשכו ."ןקדזנש ריעצ יבתכמ" רפסה תא שידקה הרכזלו
 ט״ערת ׳ב רדא ׳ב םויב רטפנו תואלתה בורמ בכשמל לפנ ,ופיל

 .ביבא־לתב רודלפמורט בוחרבש ,ןשיה תורבקה תיבב רבקנו

 דנבאנוז לדנמ

 ה״ע הרקיה ימא

 קצולפבש היסנמגב הירוענב הדמל ,ןי׳זבוד תינבר ,החונמה ימא
 הפי העדי איה .בולוקוס םוחנ ׳ר — דיתעל ינויצה גיהנמה םע דחי

 .תינמרגו תינלופ ,תירבע ,שידיא — תופש עברא

 התבריה ירהש דואמ תיטנגילטניאו התיה הליכשמ השיא
 ,הנייה ,ץיבקצימ ,יקרוג ,ביינגרוט ,יוטסלוט לש םהיתוריצימ אורקל

 וירחא הבקע איהו בר ןינע הב ררוע סופיירד טפשמ .ץרפו קילאיב
 .יודרונ סכמ לש ויתובתכ אורקל הברמ איהשכ ,ומויב םוי ידימ

 .תובר תועש ךכל השידקהו רויצבו הקיסומב ןינע התליג ןכ־ומכ

 הרוצב השבלתה ; בר םעטבו תועינצב הלהינ התיב קשמ תא
 הגאדה תא החינה אל איה .הידלי תא השיבלה םג ךכו תדבוכמו האנ
 ימכ ,טרפו טרפ לכ לע התעד הנתנ אלא ,דבלב תרזועל תיבה קשמל
 לע התיה התוואג .הניפו הניפ לכב התוישיא תא עיבטהל תשקבמש

 .הבורמ חור תרוק הל ומרגש הינבו הלעב

 תורהוז הינפ ויה ןכש ,היפמ תאצוי החנא העמשנ אל םלועמ
 ,ונייה םיהמת .רבד םלועמ רסח אל התיבבו הביח לש ךויחב דימת
 ןיאש ,הפי ונעדי ןכש ,הלא לכ הגישמ איה ןיינמ ,םידליה ונחנא

 .רתויב תוהובגה ןמ הריגעב בר לש ותרוכשמ

 איהשכ ,ךרצנ לכל עייסל הססיה אל הבורמה תוקחדה תורמל
 דציכ ינרכוז .הנורחאה םחלה תפב םירחאה םע קלחתהל הנכומ
 הידיב הטילמ ,תורנה לומ ,תבשה ברקתהב ,ישיש ימימ דחאב ,הדמע
 תובהלשל לעמ ןתוא הריבעמו ןתוא הריסמ ,תורהוזה היניע תא
 הצרפ ,היתולימ הלמלמבו .בקעיו קחצי ,םהרבא יהולא תא תכרבמו
 ,העש התוא ,יניע דגנל יתיאר ,ןכא .תובבל רבוש יכבב העש התוא
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 התחפשמ ינבל החלצהו תואירב םיהולאמ תשקבמה ,הידוהי םא
 ־מחינו היתקשנ ,ידיב היתקביח ,אסיכ לע זא יתילע .לארשי םע לכלו
 ¬רבב ונינפ םדקיו תסנכה־תיבמ דימ אובי אבא ירה" :ירמואב ,הית

 הקלתסנ דימ ״!ךינפ לע תובצע ינמיס הארי אנ־לא .םכילע־םולש תכ
 .יבא תא לבקל הנכומ הבצינ איהו ורוא הינפ ,הנממ תובצעה

 זירכמ ,םינפ רואמב סנכנ יבאו תלדה החתפנ עגר ותוא ,םנמאו
 םידוהי ,םיחרוא ינש ואב ומיע ״! בוט תבש ! בוט תבש״ :תוצילעב
 הרהימ ימא .תירבה־תוצראל םכרדב לובגה תא רובעל ודמעש ,םיסור
 םיענהל תחרוט איהשכ ,םיאלוממה םיגדה תא ןחלושה לא שיגהל

 .םיחרואה לש םתבש

 ,יאדווב ,ורהרהש ,םיחרואה לש םתובצעב אבא ןיחבהשמו

 לוכהש םהל חיטבמ ,םדדועל רהימ ,םדיתעל וגאדו םהיתוחפשמב
 רזח — ״!וגאדת לא ,םידוהי ,וגאדת לא״ .םולשב ומוקמ לע אובי
 ,םידוהי ,םייחל" :זירכה ,וסוכ ומירהבו ,ןיי םהל גזמ אוה .רמאו

 ״! םייחל
 .םילק םישובלמ םישובל םיחרואהש ימא הניחבה העש התוא

 םהל הלחיאו םהל הנתנ ,םימח םידגב ןוראהמ האיצוהו הרהימ
 ״!םולשב םכעיגהו םולשב םכתאצ״ : הרמואב ,החלצ ךרד

 היה הבילש ,הרוהטו העונצ השיא ,תינברה ימא התיה וזכ
 .םוי־השקו ךרצנ לכלו הלעבלו הידליל רוסמ

 יקשבסינימ־יריאמ לאומש

 יבס תיב

 "םתס רפוס ,לטסירק לאומש ןב ,רעב ׳ר

 יבילב הריאשה ,ינורכזב הלוע איהש יפכ ,הפנעה ונתחפשמ
 תרייטצמ איה .יתיווהמ ,יתוהממ קלח התשענו וחמיי לב תובקע
 תוכילהב ,התוא ופפאש טקשבו הוולשב ,הב הררשש הילידיאב ינפל

 .לוכב הררשש השודק תוינחור לש הריואבו םיעונצה תיבה

 יתחפשמ תסירע התיה ,ץנבירד רהנ לעש ,בולוג־ןי׳זבוד הרייעה
 .לטסירק רעב — ם״תס רפוסה לש ותב ,ל״ז הליב ימא דצמ ,הפנעה

 ;״ישיבג״ והשמב ונחינ ןכא ,לטסירק תיבמ תובורמה תוחפשמה

 ,הוונע לש תודחוימ תונוכתב אטבתהש ,ילוגס ישפנ רמוחמ וצרוק
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 ,לטסירק תוחפשמ הרשע־שש תא ודחייש תונוכת ,הוולשו תועינצ

 .ןשאר תרטע היה ,לטסירק רעב ׳ר ,ל״ז יבסש

 ,וינפ .ויאצאצ לע ליצאה וחורמו היה שפנ ליצאו ראות הפי
 תואמצ ,תוחקיפה ויניע ;רדה ועיבה ,ןבלו ךורא הביש ןקז ירוטע
 תיוול ול הפיסומה ,השודק רמוא ולוכ לכו ,הנובת תונרוק ,תעדה

 .דובכ תררועמו ןח

 וררש אל ,םימיה םתואב םילבוקמ ויהש ,םיילכראירטפ םיסחי
 דומילו השודק־ישימשת תביתכב עוקש היה ולוכ לכ ירהש ,יבס תיבב
 לכב זכרתהל ידכ ,םוימויה ינינעמ ומצע רקוע היה .המשל הרות
 יליווג לע הביתכל שדקתהלו ומצע רהטל ,שדוקה תכאלמב ודואמ

 .רכו תועימק ,תוזוזמ ,ןיליפת ,הרותה ירפס

 שח םאו .תובצע לש ןוג וינפ תשראב הקימעה וז שדוק תדובע
 והועירפי ־אמש ארייתנש וא ,םימלש ותמישמב תוקבדהו זוכירה ןיאש
 דע ,"םיליהת״ב ארוקו "רהוז" דמול ,םצ היה ,םירז םירוהרה
 זוע ביהרה זא קר .הדובעב ליחתהל לוכי אוהש ןוחטיב אלמתנש
 ארובה תדובעל שגנ היהו הצונמה הביתכה ןרופיצ תא לוטיל ושפנב

 .דרח בלבו תוטטור םיידיב ,ומיחרו וליחדב

 ,םדא ינב םע וגהנמב ,ולש םוימויה ייח ןיב קחרמה היה בר המ

 רוהרה לכמ ותוקחרתה ןיבל ,ותחפשמב הררשש החמשבו ותוצילעב
 ינש ויה וליאכ .ותדובע תעשב תולקבש הלק םייח תאנה לכמו לפת
 תוירבל חותפ ,ותחפשמל רוסמ ,םח בל — דחאה :ושפנב תומלוע
 ךות ,אתוחידבב םבבודל גהונ היהש ,םידליל הביח דחוימב שחורו

 האבה ,תינוציק תואנק ,תרוסמל יאנק בל — ינשהו ,םייחלב הטיבצ
 לע ךייתשהל ילבמ ,ומשל דומיל ,השודקה דומילמו ארובה תבהאמ

 .םייברה תורצחמ תחא ףא

 ,שיאב יולת אוה ןיאשכ ,ולש ומלועב רוגס ,היה דדובתמ ,ןכא

 תוישיאכ ,רוביצה תובכש לכ לע ,םיברה לע לבוקמ היה ךכ־םושמו
 .ןוממו תושפנ ינידב ,ורבחל םדא ןיב ןיידכ שמשל היוארה ,הדבכנ

 קוחצ־תבבו לק ףנהב ,ויכרב לע ,יתודליב ,ינבישוה ךיא ינרכוז
 אוהועכ ,ארמגבו תוינשמב ,עובשה תשרפב יתועידי ןחובו קדוב ,תבבלמ
 זמרב ינורכז ןנערמו ינדדועמ .םנימב םידחוימ םעונבו ןחב יב גהונ
 לבל ,תובבל רדוח ךויחב יניע ריאמו הרעה יל ריעמ ,הפיטלבו לק
 אשמ אוה ירהו .ירוהל דיחי ןב ,ודכנ ,ינא ויקונפת ןב ירהש ,לשכא
 ¬שמ ,"לארשיב בר" לש רתכב רתכומ תויהל דיתע ינאש הווקת ובילב

 הובגה שרדמה־תיב ידימלת לע יתינמנש ךכב המשגתהש שפנ תא
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 קי׳צייבולוס ןואגה ברה לש םתלהנהב ,השרוובש "ינומכחת" םינברל
 .ןבלב ׳פורפו

 הרופאה תואיצמה לע הלעתה אוה ךא ,התיה הקוחד ותסנרפ
 ןוזמ םיתיעל ףסא דציכ חכשא אל .תולענה ויתודימבו ושפנ רהוטב
 השיאל הזוזמ בתכ דציכ וא ,הרייעה יינע ןיב וקלחל ידכ ,רתסב
 .החפשמה ינב לש םתורמרמתה ףרח ,םולשת הידימ לוטיל ילבמ ,הינע

 ומוקמ לע ךורע לוכה ;םייחה תחמשו הולש תררוש תיבב
 ,בחר ןחלוש דיל ,הניפב .ריוואב תפחרמ השודקשכ ,תואיכ ,רדסב

 םלוע חכוש ,הביתכה תכאלמב קסוע ,שדוקה ירפס לע יבס ןוכר
 .השודקו רהוז לש םלועב ודואמו וביל לכב עוקש אוהשכ ,ואולמו

 הצונמה ונרופיצ חינהל רהימ ,ובילב הלוע רז רוהרה היהשכו
 .רהטיהל ידכ ,הוקמב לובטל אציו הדבכ החנא חנאנ ,הביתכה ףלק לע

 .שדוקה תדובעב ךישמהל יואר ,ולשו רוהט ,ותניפ לא בשו רזח זא קר

 ,ימינפה רשקה רצווייש ידכ ,ועירפהל אלש ורהזנ תיבה ינב
 םילמס תרזעב ,דחי ודחאתנש ,תושודקה תויתואה ןיבל וניב ,קומעה
 עומשל יבילב המדמ יתייה .תילרוטספ היציזופמוק ןיעמל םיגחו
 תקירח ןואש ךותמ םילוע ,וילעמ םיפחרמ םיכאלמ יפנכ קשמ
 ץמאמלו תוזכרתהל תוא ,וחצמב זא םיטלבתמ םידיגה ויה .ןרופיצה
 ,לבוקמ לש רתסנה תרותמ ,םילמס תליפת שרח התלע ויפמו ,ינחור

 .ןיטשמה לע רבגתמה
 םויס םע ותחמש התבר המכו ותדובע תעשב וינפ ורהז המכ
 הניכשה תארשהב הכאלמה התשענש שח אוה .הרות רפס תביתכ

 .היה ןהכה ןורהא לש וערזמ ירהש ,שדוקב קסועה ןהככ ,וילע

 תוזכרתהל חוכה תא באש ןכיהמ תעדל ךשפנ תא שי םאו
 ,שרדמה תיב לא ךל ,רוד תונש ינשמ הלעמל ךשמ. ,תואיל אלל ,האלמ

 ,ודבל בשוי ,ותילטב ףוטע ותאצמו ,ןשיה ןימלעה־תיבל ךומסבש
 שדוק ירפס לש תונטקה תויתואב קומע תועוקש תוהובה ויניעשכ
 ןויעו תוגה ירבד ,וילופלפו וישודיח ףיסומ אוה םהילושבש ,םירידנ

 .ותמשנ תולעתהל ןקרופ אצמ םהבש

 רורבה ודי בתכב ןיליפת ,הזה םויה דע ,יתחתמאב םייוצמ
 וינפ ונרק דציכ ינא רכוז .תווצמל יעיגהב יל םשידקהש ,ףוקשהו

 .יעורז לע תוכורכ םהיתועוצר תא ותוארב ,רהוזמ
 ריכזהל ,ויתולעמ ללש לע ,יבס לש ורכז ונתולעהב ,יוארה ןמ
 הריוא תורשהל העדיש ,המוקה תנטק ,ל״ז הלכימ הדירפ ותשא תא
 הגונע השיא .תוירבה ראשמ לדבנ הכש ,יבסל ביבסמ הוולשו הטקש
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 תמא תרות היתונבל הקינעה ;המינפ הדובכ לכש ,התיה העונצו
 .םימי ךרואל ןהילע םמתוח ועיבטהש ,הקדצו רשוי יגהנמו

 אלא ,ןי׳זבודב רתויב תפעוסמ החפשמ ויה םינוארב־םילטסירקה
 תמחמ ,הקירמאל — םיל רבעמ לא םהמ ורגיה ןמזה תצורמבש
 החפשמה הפעתסנ םויכ .םירשעה האמה תישארב ,הקוחדה הסנרפה
 ¬מה רשקה קתונ אל םויה דע ךא ,תוצרא המכב םירוזפ היקלחו רתויב

 תומייק ןיידעשכ ,תיתחפשמה תרוסמה יפ־לע ,רתויב ץימא רשק /דחא
 .ןי׳זבוד — םתרייעב ושכרנש תולוגסה ןתוא לכ

 רקיעב ,אתווצב תובורמה תוחפשמה תופסאתמ תובורק םיתיעל
 300־ל בורק ,תומלואה דחאב ,דחי םיבוסמ חספה רדסב .םיגחב

 ־תויתרבח תושיגפל תונמדזהו תיגיגח תרוסמל ךפהש גהנמ ,שיא
 — ״רעציביק״ םשב תרבוח םסרפמ ״תוחפשמה דוגיא״ .תויתחפשמ

 ,הדלוה ימיו תודיל ,תוגיגח — םייתחפשמ תוערואמ םימסרפתמ וב

 ךשמב שחרתהש המ לכ — ונייה ,תועדוהו םיבתכמ ,תוכרב ,תונותח
 אלא ,הקירמאב תאצמנה וז קר אל ,הלודגה החפשמה ברקב הנשה
 תושדח" — תארקנ תרבוחה .לארשיב — טרפבו תורחא תוצראב ףא
 החפשמה תונב ידי־לע רואל תאצוי איהו "ןוארב־לטסירק תחפשמ
 הרטמל ול םשש ,ךרובמ לעפמ ,קרוי־וינבש ייק הריאו גנילרפס יליט

 .תרזופמהו הלודגה החפשמב הרושקה העידי לכ םסרפלו ףוסאל

 הרוצב עיפומ אוהשכ ,החפשמה יפנע לכ ןיב ץפומ "רעציביק״ה
 תגברת תוגופסה ,ל״ומה לש ןמעט בוט לע הדיעמה תיתוברתו האנ
 ץע" — םשב ״לוחכ רפס״ עיפוה םג ךכ .תישרוש תידוהי העדותו
 החפשמה יפנע תומש לכ ומשרנ וב ,"ןוארב־לטסירק החפשמה
 ינבשכ ,ונימי דע ךשמנו ךלוה הז טוחו .תורוד ירודמ םתופעתסהו
 קודה רשק םייקל םיגאודו הז לצא הז םירקבמ הבחרה החפשמה
 ,ל״נה החפשמה תושנ יתש לש ןתוליעפל תודוה הז לכו ,םהיניב

 .תוליצאהו תויטנגילטניאה

 ,ותכירעבו רמוחה ףוסיאב םיעקשומה םיברה םיצמאמה

 ,תיתחפשמה הקיזה תא םיקזחמ ,תובדנתהה תרהט לע םישענה

 תישפנ ,תידדה הכימתבו םייתחפשמ םיסוניכב יוטיב ידיל האבה
 .רתי םוסרפ אלב ,תועינצב השענ הז לכשכ ,ךרוצה תעשב ,תירסומו

 רודל דע יתחפשמה רשקה לע רמוש הז יתוברת־יזןחפשמ לעפמ
 הז לכו .התעדותו תודהיה תשוחת לע ךכל הבר העפשהו יעיבשה
 לטסירק לאומש ןב ,רעב ׳ר ,יבס תיב לש ןיסוחייה תלשלשב רושק
 אל תורודה תלשלש .ןוארב תיבל הלכימ הדירפ ,יתבס תיב לשו
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 םיעונצה וישעמבו יבס לש הליצאה ותומדב איה הרושק ןכש ,הקתונ
 .תודגאכ הפל הפמ ורסמנש ,םישודקהו

 ,תורכזאב ,תויודחיתהב ויוטיב אצומ קודהה יתחפשמה רשקה

 תבהלשה .תורוד לש חיש־וד ןיעמ — תונורכז תאלעהבו םיסוניכב
 רודה ךנחתמ הרואלו הכעד אל וניתובילב רפוסה רעב ׳ר קילדהש

 .ןוארב־לטסירק יאצאצ לש ריעצה
 ־תידוהיה הנומאה ןייעמ שבי אלו תלשלשה הקתונ אל ,ןכא
 הנייש ןב ,רגיצנד (לאומש) יינדיס לש ויללעמ ךכל תודע .תינויצ
 ישאר לע םינמנה ,הירולג הדבכנה ותיערו ל״ז לאומש תב ,לטסירק
 .לעפמה תחלצהל םתהמו םנואמ םינתונו לארשיל תדחואמה תיבגמה

 לצנמ אוהו תונויצל ובילב דואמ בורק ,םילעפה בר ,רגיצנד יינדיס
 לש םהיתוביל ברקל ידכ ,וצראב ןוטלשה יזכרמב הלודגה ותעפשה
 קודה רשקב .לארשי יבגל תיאקירמאה תוינידמה תא םיבצעמה הלא
 תא ויבתכמב עיבהו חונמה ידנק טרבור רוטנסה םע ,ותעשב ,דמע

 .לארשי תנידמ לש התוינידמל יבויחה וסחי

 ידוהי לא ארוק־לוק םסריפ םימיה תשש תמחלמ ץורפב
 תונויצל ותקיז תא ."םורחה ןרק" תיבגמל םורתל םררועו הקירמא
 התגהש ,ןי׳זבוד תונבמ ,ל״ז רגיצנד־לטסירק הנייש ומאמ שרי
 שרי םג הנממ .הב בשייתהלו לארשי ץראב רקבל ןויערה תא ותעשב
 התפיאש םישגהל התכז אל לטסירק הנייש .תישפנה ותוליצא תא
 הירחא הריאשהב ,1959 תנשב ,הקירמאב הרטפנ .הצרא תולעל
 הייח לכ .ינדיסו ל״ז (הדיא) יימ ,ןימינב ,ירנה :םיאצאצ העברא
 תויהל הידלי תא תכנחמ איהשכ ,המימת הנומאב הילע ורבע

 .םינמחרו םיבוט

* 

 טלוב היהש ינחורה חוכה תא טילבהל הלא ירבדב יתשקיב
 לקב תכלוהו תשבוכ תוירמוחהשכ ,וז הפוקתב אקווד ,ונתחפשמב
 ,החפשמה לש הכרעו התובישח טילבהל יתשקיב ןכו ,םוקמו םוקמ

 .תיגולונכטה הפוקתב התעפשהמו התרקוימ תדבאמו תכלוה איה ףאש

 ושמשי ,ילע םמתוח ועיבטהש ,הלא תונורכז יכ הוקת יננה
 ,יבס לש ותומדשכ ,םיאבה תורודלו יתיב ינבל ךרע תלעב תשרומ
 תפחרמ ,ןילופבש ןי׳זבוד הרייעה ןב ,ל״ז לטסירק לאומש ןב ,רעב ׳ר

 .דימת םהיניע דגנל
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 ןומיר בקעי

 ל׳׳ז רעשטאק־טאנארג היח הנח

 (סקנורב — קרוי־וינ — ופי — ןי׳זבוד)

 םירפא ׳ר תב ,היח הנח ,יתוחא
 טאנארג הווח רתסאו רזעילא
 רעשטאק בקעי השמ תשא ,ןי׳זבודמ
 ־וינבש סקנורבב רטפנש ,ןי׳זבודמ
 יכרב לע התודלימ הכנחתנ ,קרוי
 ץראל התבהא .תיתדה תונויצה
 תנשב דוע .םימוחת העדי אל לארשי
 אבא הלעש רחאל םינש ,1910
 הלעבו איה ולע ,לארשייץראל ל״ז
 ¬שהל תנמ לע ץראל טועפה םדליו

 .םינפ הל ריאה אל לזמה .הב עקת

 ¬ורהו תראממ תחדקב הלח הלעב

 ןיאב .רוזמ ול אוצמלמ ואלנ םיאפ
 רוזחל הלעבו יתוחא וצלאנ הרירב
 התאצ ינפל .ןילופבש ןי׳זבודל
 ¬וריב םישודקה תומוקמב הרקיב

 ־רגו תונטק םינבא הפסא ,םילש
 הרמש םתוא ,קיקשב לוח־יריג

 ויה וניבא לא היבתכמ .הרבקל םדירוהל התוויצ ףאו הייח ימי לכ
 ,ץראב עקתשהלו רוזחל המלח הימי לכ .שדוקה ץראל םיעוגעג םייוור

 .ךכל התכז אל ךא

 יתוחא ידיב הלע ,ןוטלשל ש״מי רלטיה תולע ינפל תודחא םינש
 הדועת ךמס לע ,תירבה תוצראל רגהל ,םהידלי תשמח םע ,הלעבו
 רותבו שדוקב שמשמ יסיגש תרשאמה ,ל״צז קוק ברהמ יתגשהש

 .הקירמאל ותסינכ הרתוה הזכש

 הלועפ הפתיש .תירוביצ הדובעל יתוחא הרסמתה קרוי־וינב
 דעווב הרבחכ הליעפ התיה .לארשי ץרא ןעמל םיטפשנמסדנלה םע
 רחאל םייתנש .לארשיל ןוזמו םידגב תרבעהב תובר הרזעו ,ןי׳זבוד ינב
 הרות רפס םמיע ואיבה םה .לארשיל הלעב םע האב ,הנידמה םוק

 רעשטאק־טאנארג היח הנח
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 יזכרמה תסנכה תיבל ראפ בורב סנכוהש ,התדלומ ריע ,ןי׳זבודמ לצינש
 'צרא סוניכ ךרע ןיזבוד ילוע דעו .ירויפיטנומ תנוכשב ,"ןויצ־ינב"

 יתוחא םע ריעה ינב לש השיגפה .הלעבו יתוחא דובכל ריעה ינב לש
 לכמ .המיע תוארתהל וכזש ליג בורמ וכב םיבר .תיטמרד התיה
 הצרעהו םיבר הוריקוהש הרקוה העפש הדובכל ועמשנש םימואנה

 .התוישיאל

 הכראל ץראה תא הרבע איה .לארשיב עקתשהל התצר בוש
 הרעצל ךא ,ל״ז ןמצייו ר״ד ,ןושארה אישנה תיבב הרקיב ,הבחרלו
 .הכורא החיש המיע חחושש ,ושילש ידי לע הלבקתנ איהו אישנה הלח

 .רוזחל והוארק ויקסע ךא ,ץראב עקתשהל הלעבב הריצפה תובר

 תעסונה תינומה רשאכ ,הדירפה יעגר תא םלועל חכשא אל
 הכוב איהשכ תינומל הסנכוה איה .הל התכיח דולב הפועתה הדשל
 תא דוע תוארל ףיסות אלש הביל הל אבינ וליאכ ,תפלעתמו שרח
 םיסוניכב רפסל התבריה תירבה תוצראל הרזחשכ .התודלי םולח ץרא

 ...היתויווח לעו לארשי־תנידמ לע תופסאבו
 תוומה אב ,םייתנש הכשמנש ,קותיש לש השק הלחמ רחאל

 .םישקה הירוסימ הלאגו

 .כ״נתו הנשמ אבא לצא הירוענב הדמל ; הליכשמ השיא התיה

 ¬וגתו תורעה הבתכ ,תירבע ארק

 ינותיעב םינוש םיאשונ לע תוב
 לע הנגה היתובגת לכב .שידיא
 עצפה .תואנקבו תומימחב לארשי
 הלכי אלש לע ,הבילב האשנש
 יעגר דע דילגה אל ,ץראב עקתשהל
 התיבב הרטפנ .םינורחאה הייח
 ביבסמשכ ,ז״ישת לולא א םויב
 הינב תעברא ,הלעב ודמע התטימל

 .התבו

 היבהוא לכ בלב רומש הרכז אהי
 .דעל היריקומו
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 יקסבליב הרפש היח

 ־ודב תעדונ התיה יקסבליב תחפשמ
 לכלו ינויצה ןויערל התוריסמב ןי׳זב
 םתיב .לארשי ץראב רושק היהש המ
 הלא לכ וצבקתנ וב ,היה חותפ תיב

 .םבילב הרעב ץראהו םעה תבהאש

 התויה תורמל ,איה ףא ,הרפש היח
 רוג ידיסחמ ,ןמרב רב שרה ׳ר לש ותב
 ישארמ הרהמ דע התשענ ,םיבהלנה
 איהשכ ,ינויצה ןויערה ןעמל תוליעפה
 הצרמ תא ,הלעב םע דחי ,השידקמ

 ¬שי ץראב הרושקה הלועפ לכל הנמזו

 .לאר

 םירפוכ םינויצב זא ואר ןיידעש ,םידיסחה לש םתודגנתה תורמל
 זכרמ םתיב תא ךופהלמ הלעבו הרפש ועתרנ אל ,חישמה תאיבב
 תונוש תובישי וב תומייקתמ ברעב ברע ידימשכ ,תינויצ הלועפ לכל

 .התקמעהו תינויצה הלועפה תרבגהל םיסוניכ וב םיכרענו

 הטלבתהש תומד ,שפנ תליצאו ל״ז הרפש התיה האלפנ תומד
 .ךרצנ לכל הברה התגאדבו רוביצ ינינעל התוריסמב הרייעה ףונב

 ךא ,בר ןמז הנממ הלזגו דואמ התוא הקיסעה תירוביצה הדובעה
 העיפשמ איהשכ ,תפומל אתבסו םא ,היער תויהל העדי תאז םע דחי

 .התבהאמו התוריסממ התיב ינב לע

 זכרמ שמשל תיבה ףיסוה ,ץראל יקסבליב תחפשמ התלעשמ
 םאו וב היורשה תומימחב שוחל ידכ םא ,וילא ורהנש ,ןי׳זבוד ינבל

 .הכרדהו הצע לבקל ידכ

 ¬הלתהב ,וילא ופרטצנ ,בולוג־ןי׳זבוד יאצוי לש ןוגראה םקשמ

 סוניכ םוקמ שמשמ םתיבשכ ,יקסבליב גוזה םג ,תינייפואה םתוב
 הרפששכ ,תיב ינבכ ,תוברה תושיגפב ,ונמצע ונשח ןאכ .דעווה ירבחל
 .ורבע םימימ תונורכז תולעהלו בושלו התרייע ינב חראל רשואמ תנרוק
 התגאדשכ ,הרייעה ינב םע הכלהתה הרוסמו הנובנ אמאכ
 ןזוא הלצא ואצמש ,האושה ידירשמ ,םישדחה םילועל רקיעב הנותנ

 .ןיבמ בלו תבשק
 גואדמ הלדח אל ,הלוח התיה רבכשכ ,תונורחאה םינשב ףא

 ל״ז יקסבליב הרפש היח ׳בגה
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 תחרוטו הלמע ,רתסב וז שדוק תכאלמב תקסוע איהשכ ,םיכרצנל
 .םינורחאה היעגר דע ,תואיל אלל

 ,לעבה ומתייתנ .שפנ תנידעו האלפנ תומד הקלתסנ התריטפ םע

 הרבחמ בולוג־ןי׳זבוד יאצוי ןוגרא םג םתייתנ ;םידכנהו תונבה
 .התרייע יאצוי ןעמל תושעל התבריהש ,הנמאנ

 ! םימיה לכ ונתוא ודעסי תלוזל התבהאו התרייע ינבל התוריסמ

 סקונזור הדוהי

 ...אתבסל םישולש

 .הרקי ,ךרבק לע ונא םידמוע םיממודו םירדוק ,םימומה

 תראשהו חצנל ךיניע תמצע וב רמ רקוב ותואמ ורבע םוי םישולש
 ןימאהל תוברסמה תושפנ ; ץראה תוצק לכב םיעוצפו םיווד תובבל
 תע ,ךתומ םויב וזגרו וכב םימשה וליפא .לרוגה הצר ךכ םנמאש

 .אתבסמ םימותי ונלוכ ונראשנ

 ,"*תבס עשידיא" לש לאידיאו למס ונליבשב יראשתו תייה תא

 ,בל תובידנ ,טעומב תוקפתסה ,תועינצ ,רשוי ,םדא תבהא תעפוש

 .ארובב הרוהט הנומא — לכל לעמו

 דובכל םח ןימח דוע אל ,רבשמ תעב דדועמו םח ףוטיל דוע אל
 תממודו הרק ןבא תבצמ קר אלא ,חספב ןמוקיפא תנתמ דוע אל ,גח

 .דוע רוזחת אלש הפוקתמ תונורכזו םירופיס הברהו

 המכ יתיארו ,םושגו רק ישש םויב ךילא יתאב ךיא ינא רכוז
 תנתונו רשבו םח קרמ םהל השיגמ תאו תוגרדמה לע םיבשוי םינצבק
 ,יל תרפיס תכשוממ הריקח רחאל קר ...םהידליל םיקתממו םידגב

 .עובשב עובש ידמ ךילא םיאב םה יכ ,ךל קר תיניפואה תועינצב

 ךניא המל תויחאה ונולאש םילוחה־תיבב ךרקבל ונאבשכ
 ןכלו ןתוא חירטהל הצור ךניאש ןהל ריבסהל ונישקתהו ,רבד תשקבמ
 לכ ךשמב לובסל תיברה המכ עדי ונתיאמ ימ ,ןכאו .טקשב תלבוס תא
 ןוצרה קרו .התיבה םשמו והנשמל דחא םילוח תיבמ ךרבעב ,ןמזה
 ¬יראהו ךביל תא וקזיחש םה החפשמה רשואב תוארלו תויחל םוצעה

 .ךימי תא וכ

 ונאשכ ,ךבילב תרמש רשא תא םעפל םעפמ וריגסה ךיתועמד קר
 ...ימילחתו סנ עראי אמש םיווקמו םינוא ןיא םידמוע

 םח תיב ,ונלוכל ןועמ דימתמו זאמ היה יולה הדוהיב ךתיב
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 ובו ,םה רשאב החפשמה ינבל הבהאו םוח ינרק וחלשנ ונממ רשא
 .החמשב דחי גוגחל ,גח תעב ונפסאנ

 אלל ,הנמאנ תירוגינס תויהל הנכומ תייה דימת יכ ונא םירכוז
 ןגהל תא תעדי םימשא ונייהשכ ףאו ,ךיידכנו ךיינתחל ,הרומתו לובג
 ינפל דועו .הנבהו הליחמ ,החילס ךותמ ,תדחוימה ךכרדב ,ונילע
 רבשמב הנותנ תייהשכ ,ישיש ימימ דחאב ,דבלב ,םידחא תועובש
 אלא ,הטימב תבשה תורנ תא קילדהל תבריס ,המיא דע השלחו
 הנכומ תאשכו ,ןבלה רוניסה תאו תבשה ידגב תא תשבלו תרבגתה
 תכמתנ תאשכ ,תורנה לע תכרבו תדמע ,תבשה תא לבקל הכלמכ

 .ןחלושב

 ונילע תלצאהש המ תא םלועל חכשנ אל ןאכ םידמועה ונא
 ייחל תישיא המגוד ךשמשב ,ונל תקנעה םתוא םיכרעה תא ,ךייחב
 ,רשוא םע תחא הפיפכב רודל םילוכיה הבהאו תובידנ ,הנומאו רהוט

 .םייחהמ האנהו קופיס

 ךרבק לע .םלועל וניניעב יראשת לייח תשאו תייה לייח תשא
 תכלוה ךתומדשכ ,ונל תיוותהש ךרדב תכללו ףיסוהל םיחיטבמ ונא

 .יטומ .ונינפל

 הקפיל ליבניז לאומש

 שמיש .ןי׳זבודב דלונ חונמה יבא
 ־הרבחב ליעפ היהו הרייעה סנרפ
 ךמתו תובישי ירוחבל גאד .אשידק
 ־מל חותפ היה ותיב .ופסכב םהב

 .הרייעה תא ורבעש םידיג

 םגו הקפיל ןורהאו ףלוו וינב
 רטכלש ןורהאו טרבנייש ףלוו וינתח

 .םהיבא הרוסמב וכישמה

 !יבילמ שומי אל ורכז

 ןייטשנרוב הקפיל לדנימ :ותב
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 רוד םהרבא

 ןהאק שריה םהרבאו לדנמ םיחאה

 המשו ןי׳זבודבש תוקיתווה תוחפשמה לע הבשחנ ןהאק תחפשמ
 איה .הרשע־עשתה האמה תישארמ רבכ הליהקה ירפסב עיפומ
 ןי׳זבודב וזכרתהש םיבר בא־יתב — דואמ תפעוסמ החפשמ התיה

 .התביבסבו

 דובכ הל ופיסוה םהו וז החפשממ ואצי םינואגו םיבר םינדמל
 םהיבא ,ל״ז ל׳ריאמ ׳ר היה ,ןורחאה רודב ,םהמ דחא .התוא וראפו

 ןהאק שריה םהרבא תחפשכ
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 םסרפתנש ,שריה םהרבאו לדנמ ׳ר לש
 ואב הרייעה ינבמ םיבר .הרותב לודגכ
 ןיזאהלו ותציחמב אצמיהל ידכ ,וילא

 .תוקומעה ויתושרדל

 ונפס שריה םהרבאו לדנמ ׳ר םיחאה
 ¬יקב ויהו המכחו הרות םהיבא תיבב

 תאז םע ,םרב .םיקסופו ס״שב םיא
 ושע רשא ,םיחילצמ םירחוסכ םג ולגתנ

 .החפשמה לש ילכלכה הסוסיבל

 הרבח המקוה וזה האמה תישארב
 היפתושש ,"וינבו ןהאק ריאמ" — םשב
 ¬באו לדנמ ר — וינבו ל׳ריאמ ׳ר :ויה

 ¬ומ המצעל התשע הרהמ דע .שריה םהר

 ןה ,םירפכבו תוכומסה תורייעב ןיטינ
 תווח הל ויה .םיבורמהו םיפנעה היקסע לשב ןהו ברה השוכר לשב
 התולעבב היה ךכל ףסונב .תשורח־יתבו בורל הנקמ ,תורעי ,תויאלקח
 םילכו תונוכמ ,הדובע ירישכמו תויאלקח תונוכמל רחסמ־תיב םג

 .םירכיאלו תוזוחאה ילעבל ךכ־לכ םישורדה

 חטש לע םיערתשמ וינסחמשכ ,רחסמה־תיב בחרתנו לדג ,םנמאו
 הביבסהמ םירכיא וילא ורהנ ברעה תדר דעו רחשה תולעמ .םיידי בחר
 .םתדובעל םהל שורדה תא תונקל םיאב םהשכ ,הקוחרהו הבורקה

 ־תיב לש וחותיפב םהיתונורשכו םצרמ תא ועיקשה םיחאה
 .םהידי ישעמב הבר הכרב םיאור ךא ,השק וב םילמע םהשכ ,רחסמה

 ןהאק תחפשמ ינב לש םהיניע הרווניס אל תילכלכה םתחלצה
 זכרמ שמיש םתיב ,הברדא .םיינעה םהיחא לעמ םתוא הקיחרה אלו
 לע תחצנמ ,החונמה היבצ ,ל״ז לדנמ ׳ר לש ותשאשכ ,םיינעל דעס
 לע לקהל תושקבמה ,תוינקדצ םישנ המיע תועייסמו הלועפה

 .הרייעב םיכרצנה

 העיקשהש ,ל״ז ןהאק היבצ התיה ,תוכילה תמיענ ,העונצ השיא
 תחנב הישעמ השוע איהשכ ,השפנ טהל לכ תא םיכרצנל התגאדב
 ושקיבו ןהיסכנמ ודריש תוחפשמ ןתואב עוגפל אלש ידכ ,תונידעבו

 .םירחא יניעמ רמה ןלרוג ריתסהל

 ןאכ .םינוש רוביצ ינינע םג וכתחנ ןהאק לדנמ ׳ר לש ותיבב
 ,הרייעב וררועתנש תונוש תויעבב ןודל ידכ הליהקה דעו ירבח ושגפנ
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 'ית ןיד" לע ובשי םג ןאכו
 שמשמ חוורמה תיבהשכ ,"הר

 .םיניידה תאו םיניידתמה תא

 םסרופמ הרות ןיד ינא רכוז
 אגימש בקעי קחצי ׳ר ןיב
 ־ב ךרענש ,הניור ףסוי ןיבל
 ךשמתת לדנמ ׳ר לש ותיב
 ינבמ םיבר .םיבר םישדוח
 ךלהמל ןיזאהל ואב הרייעה
 התב ודבוכ םלוכו ןוידה

 .תוגועבו
 ל״ז שריה םהרבא ׳ר
 תירוביצה ותוליעפב ןייטצה
 ־חבש םיבושחה לע בשחנו
 ¬וה ףא אוה .רדנסכלא ידיס

 ,ינלופה טניסל דמעומכ עיפ
 ־מ רלאיב היבוט לש ודיצל
 תדוגא" לש הגיצנכ ,׳זדול

 ."לארשי

 ,הרייעב ךוניחה לש ומודיקל םג הברה ושע ןהאק םיחאה

 ,דבלב ארמגהו הנשמה ,הרותה דומילב םצמוצמ ןכל־םדוק היהש

 ויתועידי לכש ,"דמלמ״ה לש ויפמ ,"רדח״ב םידמול םידליהשכ
 ךרוצ שיש ושח ,םירחא םיברו ,םה .דבלב יתדה םוחתב ומצמטצה
 םשקבב .לוח ידומיל םג תדה ידומיל לש םדיצב ,םידליל תונקהל
 לומ ,שרגמ ןהאק םיחאה ומרת "ןקותמ רדח" לש ותמקהב עייסל
 תצורמב .ודיקפתל םיאתמ ,לודג ןיינב וילע םיקהל ידכ ,ץנבירד רהנ
 ¬לתל קרו ךא דעוימ היהש ,יתלשממ ידוסי רפס־תיב וב ןכוש ןמזה

 .םידוהי םידימ

 ,לארשי תבהאב םלועמ ונייטצה אלש ,םיינלופה סמה תונוטלש

 םתאנשו םתאנק ררועש ,ןהאק םיחאה לש לודגה םשוכרב םניע ונתנ
 ןויסנ לכ ילבמ ,םהילע ולטוה םידבכ םיסימ .ןילופ ירישעמ םיבר לש
 1929־30 םינשהש םג המ ,וערכו ולדלדתנ םהש דע ,תמא תכרעה לש

 .ולוכ םלועב רומח ילכלכ רבשמ תונש ויה
 םנוהמ קלח םיחאה וריבעה ליצהל ןתינש טעמה תא ליצהל ידכ
 טקילס ינבלל תשורח־תיב ןינב לש ותמלשהב והועיקשהו לארשיל

 ל״ז ןהאק לדנמ ׳ר
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 ־ב דוע לחוה ונינבבש ,וכע ץרפמב
 הריאה אל ןאכ ףא ,םרב .1925
 בקע םא ,םינפ החלצהה םהל
 בקע םאו היינבב זא ררשש רבשמה
 ¬כוסה ידיקפ לש לשורמה לופיטה

 .תונ

 ,םהל םרגנש דספהה לע יוציפכ

 תמייקה־ןרקהמ לבקל ותואנ םה
 דחא .ןימינב תירקב המדא תקלח
 הלעש ,שריה םהרבא ׳ר ,םיחאה
 םש בשייתה ,1933 תנשב ץראל
 .יאלקחל השענו ותחפשמ ינב םע

 סנ אלש חיכוה ןאכ ףא
 רתויב םיאנהמ היה וקשמו וחיל
 רבכ ותויה תורמל .הלוכ הביבסב
 לגתסהל חילצה הדימעה ליגב

 .ןורחאה ומוי דע רדעמהו תאה ןמ הפרמ וניא אוהשכ ,ץראה יאנתל
 ינב תובילמ וחכשיי אל םיבוטה הישעמ רכזו ןהאק תחפשמ

 .םתרייע

 יקסבינימ-יריאמ לאומש

 הכז אלש םלוחה
 דלפנזיר חספ ןב םהרבא ףלודא לש ותומדל

 ,תולועפ יריתעו ןורשיכ יבר םישיאב תכרבתמ הירוטסההו שי

 םימלש ,םשפנב םימלש םה ינחורה םרשועו םתוינווג בר תורמלש
 .םרואמו םחוכמ םתביבס לכ לע ,ךכ־םושמ ,םינירקמו ,םמצע םע

 השמ" — םילימה לש תיתימאה תועמשמה םג ,ילוא ,וזכ
 לש ותמשגה לע קבאנהו םחולה ,קקוחמה ,גיהנמה השמ ,"שיאה
 םע המלש איה ,םינפ תבר התויה תורמלש תוישיא .בגשנ לאידיא

 ."ארדב דח" ןכ־לע איהו המצע

 ,היזלשב דלונש ,דלפנזיר חספ ןב םהרבא ףלודא םג היה הזכ

 הברמל ,ךא ,םהיניב ומלוע הנק ,םייוג ןיב רפכב לדג ,1878 תנשב
 .ומע ינב ויחא תא חכש אל ,האילפה
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 דע ,םחה ובילב ץוצינ הקילדה אכדנה ידוהיה ומעל ותבהא
 :ויפ לע הרוגשה ותרמיאל .ותביבס לע םג וטהל חוכמ ןרקש

 לע הדיעהש ,הקומע תועמשמ התיה "ילש ימע,, — חר161ח *011<
 ילסרבינואהו ישונאה ,ראופמה ורבע לאו ויחא לא קתינ יתלב רשק

 .לארשי םע לש

 םע לש ויתולוגסמ ,תובר תולוגס ול קינעה הירוטסהה רש
 ללשב ותוארלו תונוש היאר־תויוזמ וב ןנובתהל ןתינש ךכ ,הלוגס
 .ומלוע תא תונקלו טלבתהל היה לוכי ןהמ תחא לכבש ,ויתונוכת

 דלפנזיר חספ ןב םהרבא ףלודא
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 ,גיהנמה ,תועדה הגוה ,ינויצה ,חקורה דלפנזיר היה הזכ
 ,חשה קחשמב רקיעב ,ויביבחתב ןמואה ,תדחוימה ותוישרשב ידוהיה

 אלב "אפור״ה ,ךרצנ לכל רזועה ,ירוביצה ןקסעה ,ןטסירומוהה
 בוטה באה ,דסחב םאונהו הצרמה ,םירפוס־טעב ךשומה ,המולפיד

 ...לוכל תפומ שמשמה ,ןמאנה לעבהו רוסמהו
 ,םינפה תרודה ,ההובגה ותומד תא ,יניע דגנל ותוא ינא האור

 לש תותיעב ,תושק תועשב םג ,וינפ לעמ דרוי וניאש וקוחצ ת,.
 .יוארכ והוניבה אלש ויאנשמו וירקבמ ובר ירהש ,ירוביצ קבאמ

 הדובע ,תינויצה העונתב תבהלנה ותדובעב — ותוליעפ רקיע
 הסנא התוא .וייח יללעמ לכב תרתוכה תלוג איה איהש ,תואיל אלל
 ולוכ לכש שיאל יוארכ ,שדוק תדרח ךותמ ,ומיחרו וליחדב ,ראתל
 הכפהמ ללוחל ידכ ויתולילו וימי שידקהו ינויצה ןויערל רוסמ היה

 .ומע ינב ויחא לש םייתולגה םהיגשומב

 היה ךירצ ,הברדא ,םינשושב הגוס אלו הלק התיה אל וכרד
 תרעוס וחורשכ ,םיפירחה וידגנתמב העש העשו םוי םוי קבאהל
 ירבדב םא ,עיפשהלו ענכשל ידכ ולוכ תא עיקשמ אוהו הריעסמו

 .ףעזבו טהלב םאו םעונ

 ,םעמ םרומ ומצע האר אלו "ןש לדגמ״ב רגתסה אל אוה

 ,םוימוי לש םינינעל ,תונטקל שידקה וחוכמו ונמזמ הברה ,הברדא

 לש םלרוג םיעבוק הרואכל םיטועפה םינינעהו שיש הפי־הפי ועדויב
 .םילודג םינינע

 ףא אלא ,הצעב קר אל דחאו דחא לכל רוזעל ןכומ היה
 ,קינעה דציכ ינא רכוז .הבר תונידעב תאז השוע אוהשכ ,ונוממב

 הפסכ תא הל ריזחמ אוהשכ ,השישי השיאל הפורת ,יתוחכונב
 חכוש וניא ףאו הריהמ המלחהל דודיע ירבדו המח הכרב תפסותב

 .ךרוצה תעשב ,וילא רוזחל הנימזהל

 4ק161<3 קסס] 01־161x1 _ םשב הנוכמ היה ולש תחקרמה־תיב

 אצמנ רשנהש איה תמאה ,םרב ."רשנל תחתמ חקרמ־תיב,, — ונייה
 ,םיחפוקמהו םיבולעה וילזוג לע רמשש לודג רשנ ,תחתמ אלו םינפב

 םינמרגה םהיביוא ינפמ תודחה "וינרופיצ״ב םהילע ןגמ אוהשכ
 "םחל ירורפ" אוצמל ידכ דרגו םסריכ "ורוקמ״ב .דחאכ םינלופהו

 ־תיבב ןיעל טלובו דבוכמ םוקמב ...בערב ועווגי אלש ,ומע יינעל
 ושקבתנ לוכהש ,תמייקה־ןרקה לש הלוחכה הספוקה האצמנ תחקרמה
 ףסא םידבכנ םימוכס ,ןכאו .הפי ןייעב תומורת הכותל לשלשל

 .ץראה תלואגל דלפנזיר
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 ןודל ידכ םא ,רעונ ינבלו םינקסעל שגפמ םוקמ היה ותיב
 .תויתגלפמו תוינידמ תולאשב חכוותהל ידכ םאו הליהקה ינינעב

 לעשכ ,םיחכוותמו םיניידתמ ובש ,ןטק טנמלרפ הז היה וליאכ המוד
 .ודיבש םסקה "טיברש״ב דלפנזיר חצנמ םלוכ

 ־ץראמ םינוש םיחלושמו דוסיה־ןרקו תמייקה־ןרקה יחילש
 תבשק ןזוא דימת ולצא םיאצומ םהשכ ,ותיב יאבמ ויה לארשי

 .םדיקפת יולימב םדיב עייסל תונוכנו

 ,לוכי רשא לכ םנעמל השע אלא ,םלעתה אל ותרייע יינעמ ףא

 לצא ףסאש םיפסכ תרזעב וא ,ולש ופסכב םמקשל עייסמ אוהשכ
 ,ןהיסכנמ ודריו ולדלדתנש תוחפשמל .םנומא וב ונתנש ,םידימאה

 .הלפשה תשגרה ןהל םורגל ילבמ ,רתסב ןתמ ידי־לע עייס

 ואצמנ ןכש ,הרזחבו בולוגל ןי׳זבודמ רובעל רזע תובר תוחפשמל
 ןוטלש תחת ןהמ תחא לכ ,היסורו הינמרג לובג לע הלא םירע יתש

 .רחא

 אוה ךכל תודע .לובג העדי אל הרייעה יינעל הברה ותגאד
 םירבדב .תירבה־תוצראבש הגופ בקעי וריע ןבל 1939־ב חלשש בתכמה
 עבות אוהו ןי׳זבוד ישנא תא חוכשל אלש ושקבמ אוה םישגרנ
 ןווינהו ןויליכה ףס לע םינותנ םה ןכש ,הבחר דיב םהב ךומתל ונממ

 .ילכלכה
 דועשכ ,הרייעה תא שוטנל דלפנזיר היה לוכי אל ךכ־םושמ
 וירחא ההונה ,ותיערמ ןאצ תא העורה בוזעי ךיא יכ ,ודי לאל היה

 ...הוקתו הביחו הנומא ךותמ
 תא ושכר םילקוש 200 קרש ךכ לע חנאנ אוה ל״נה בתכמב
 תורוקמ םוש הרייעה ינבל ןיאו רחאמ ,םיתיעה קוצ לשב הזו לקשה
 ,הנכסמה ותסוסל םימוד ןי׳זבוד ינבש רמול ינא יאשר ,ןכא .הסנרפ

 םיבולע התומכ םה ףא ,םירפס־רכומ ילדנמ לש השוחכהו הבערה
 הריבעה אל תוינעהו ויה רסומו ןופצמ ילעב ,םרב ,םישוחכו םינכסמו

 .םתעד לע םתוא

 קחשמ היה תחקרמה־תיבב ףאו ותיבב ,יאנפה תועשב וביבחת
 קחשמב ומיע דדומתהל תובר םימעפ יל ןמדזנ .וילע בוהאה טמחשה
 ידיל ואבש ,ותדמתה חוכבו הלודגה ותופירחב בורקמ ןיחבהלו הז
 ץוחמל ידכו עיתפהל ידכ ןהב היהש ,תויסלק "תוחיתפ,,ב יוטיב

 ביריה תא
 הברה אוה .הזילעהו הבוטה וחור ותבזע אל העש התוא לכו
 ומצע קחשמהמ הנהנו ויכלהמ תא ריבסמ אוהש ידכ ךות ,ץצולתהל
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 התיה בורל .יופצה ןוחצנהמ אלו
 רשוכ לעב ןכש ,הנוילעה לע ודי
 ךא ,םיעיתפמ ויכלהמו היה תואצמא
 ¬אב דספהה תא לבקל עדי דיספהשכ

 ,ותציחמב יתיהשש הלא תועש .תוליצ

 ומרג ,קחשמ ידכ ךות ,וירבדל ןיזאמ
 .יבילב קומע וקקחנו הבורמ האנה יל
 ידכ עסנו ותיב תא בזע םיתעל
 ¬ל ידכו תונויצה לע תואצרה תאשל

 ויתועיסנב .תונרקל תומורת ףוסא
 חילצה .גיצנד דע וליפא עיגה הלא
 ,האנה ותעפוהב ויעמוש לע עיפשהל

 -תינמרגה ןושלבו םילוקשה וירבדב
 . דלפנזיר .דנהוי תרמ

 .ויפ לע הרוגש התיהש תיתוברתה
 ־םינשבו ינימשב ,ישימחב — םיסרגנוק המכב קלח לטנ אוה
 ,ותיער :וילא םיוולתמ ותיב ינבשכ ,הניובו לזבב וכרענש ,רשע

 םע םירשק רושקל חילצה ןאכ .תור ותב — םיכורא םייחל לדביתו
 ,בתכתה םהמ םיבר םע ,םנמאו .היגוהו תונויצה ישארמ םיבר

 ןיקצומ ,ןיקשיסוא ,םואבנזור ׳ר ,בוטיר ,םיובנירג ,ואדרונ — םהיניב
 .םירחאו

 ויתועד ירקיע תא אוצמל ןתינ ויבתכמבו ,בות?ל ביטיה אוה
 אוהו התיה המלש תונויצב ותנומא .רקיעב ומע לרוג ביבס ובבסש

 .ךכ־לכ בהא םתואש ,ומע ינבל ידיחיה ןורתפה תא הב האר

 תולעל התיה ושפנ תאשמו לארשי ץראב רקיב רפסמ םימעפ
 הכז אל אוה ,םרב .תחקרמ־תיב הב םיקהלו םילשוריב עקתשהלו
 םתואש ,ותרייע ינב לא ושפנ ימינ לכב היה רושק ןכש ,ומולח םישגה.
 המחלמ הדיתעש ןימאה אל ךכל ףסונב .וירחא ריאשהל לוכי א.
 הפסנו ,ותיערמ ןאצ םע דחי ,רמה ףוסה דע םש ראשנ אוה .ץורפל

 .הארונה האושב םמיע דחי

 רחאל ,1925־ב הרייעל ובושב ,ויעמוש תא ביהלהל עדי המכ
 רה לע תירבעה הטיסרבינואל הניפה ןבא תחנה לגרל ,ץראב רוקיב
 ורפסבו ,רתויב הזע התיה בגשנה דמעמה ןמ ותומשרתה .םיפוצה
 ודמע םיעמושהמ םיבר יניעב .שגרנ היה ולוקו ויניע וצצונ ךכ לע
 ועפשוה םיבר .עמשו האר רשא לכ םהינזואב ראתש העש ,תועמד

 .ץראל ולע ףאו וירבדמ
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 תובילב ץוצינ וקילדה יוטיבה יזע וירופיסו םישגרנה וירבד
 .םיססהמה ,םיכובנה םהיתוביל לע ןנערמ לטכ ויהו ויעמושמ םיבר

 ספאב ובשיו חישמה אובל ופיצש םידיסחהמ לחה ,םיגוחה לכ ינבמ
 תואידיא לש ןהימרזב ופרגנש ,םהינימל םינלאמשב הלכו השעמ
 הלודגה ותובהלתהו ותומימת ,הברה ותונכ .בר דובכ ול וקלח ,תורז

 .ויאנשמ תוביל תא וליפא ונק
 ותוריסמבו ויתומצעב הרעבש תמאב םיברל היה תפומו המגוד
 ,יאליטרע המ־רבד אל וב האר אוהש ,תונויצה ןויערל תואיל אלל

 ותוחדל אלו ,ומישגהל ,ותושעלו םוקל שיש ,המשגה־רב ןוזח אלא
 .םימיה ץקל

 ונוזח טהלב קבדיהל אלו ותציחמב אצמיהל היה השק
 שידקה םהלו םימיה לכ הגה םהבש ,וצראלו ומעל הלודגה ותבהאבו
 ,םייקמ האנ אלא ,דבלב שרוד האנ אוה ןיאש ושח לכה .ויתותיע לכ

 ."וברק לכל ןכומה

 הז ורתכ אשנ אל הרייעב תינויצה תורדתסהה שאר בשויכ
 ליעפמו לעופ אוהשכ ,םירחאמ עבתשמ רתוי ומצעמ עבת אלא ,אושל

 .םמע ןעמל תושעלו םוקל םררועמו

 רעיש אל ,רקיעב םידליה בהואו םדאה בהוא ,שיאה דלפנזיר
 ףאו תינמרג־תינוטבטה האנשה רדרדתהל הלולע םוהת וזיאל ושפנב
 הברקה האושה תא הזח אל ךכ־םושמו ,םהיפתוש םינלופה לש וז

 ...האבו
 תא חותפל ,קוחה יפ לע ,ץלאנ םג םא ,היה תיתד הרכה לעב
 ךומסבש ,תסנכה־תיבל אב אוה .םיגחבו תותבשב תחקרמה־תיב
 ,םירופיכה םויבו הנשה־שארב ,בולוג םע ןי׳זבוד תא רביחש רשגל

 .ויגיגהו וייח לכ תא שידקה "ךמע" ןעמלו בשי ומע ךותב ירהש
 יניעב הדיחל התיה ,תורשפ תעדוי הניאש ,תטהולה ותוינויצ
 באש ןיינמ ועדי אלו והת רתויב םיבורקה וידידי וליפא .ורוד ינב
 הרבחב תורעתהל שקיב אל המ־םושמו ,התוא קני ןיינמ ,וז הנומא
 תידוהיה תוברתה יכרב לע ךנחתנ אל אוה ירהש ,ותביבסבש תייוגה
 ויניע אשנ אל המ םושמו .תירבעה תורפסה לע אלו תימואל־תיתדה
 רכיבו ,ןתוא החד אלא ,ול ועצוהש תודבכנה תורשמה תחא לא
 דע ,ויחא םע דחי הנעתמ אוהשכ ,הינעו הלד ,תחדנ הרייעב תבשל
 ,הקזחה ותנומאל תילדנ יתלבה הארשהה תא באש ןכיהמו !י וימי ףוס

 י לארשי ץראבו ומעב ,תונויצב
 תוישיא ,האלפומה ותוישיאב שפחל שי ךכל הבושתה תא

198 



 הרוהט המשנ ,הריתי המשנ לש הלוגסב הנחינש ,חור ראש תלעב
 .ןויצ ןעמל שדוק הלוכ לכ איהש ,תויכונא תונווכ לכמ

 אוה ךא ,םייוג לש םתרבחב ,רפכב וילע ורבע וירוענו ותודלי
 ״!יכונא ירבע״ :ןואגבו זועב דימת םהינזאב זירכמ ,םהמ קחרתה

 בולוגב דלפנזיר לש ותיב
 תחקרמה־תיב — הטמל

199 



 וליאכ עמש םהב ותוגהבש ,לצרה יבתכ וילע ועיפשה הקומע העפשה
 .םיכז םיכאלמ לש םהיפנכ קשמ

 .ויתופקשהב הנפמ תדוקנ שמישו ותוא םג עזעז סופיירד טפשמ
 ינויצה ןויערל וייח תשדקה — וינפל תחא ךרד קרש תעדל ריכה אוה

 גוינויצה העונתלו
 תלבקל דע ,םינש עבש ךשמ ,היגולוקמרפה ידומילב טנדוטסכ
 םיינמוהה תועוצקמה וליאו ,םיילאירה תועוצקמב ןייטצה ,ראותה
 לבקל הכז אל וירוה תיבב םג .וילע ועיפשה אלו וחורל םירז ויה
 ורדח תינויצה ותרכהו תידוהיה ותעדותש ןכ־לע המוד .ידוהי ךוניח
 .ותוולשמ ואיצוהו ותחונמ תא ךירדהש ,ןוילע ,רתסנ חוכ הזיאמ ובילל

 ילנויצריאהמ הברה שי ןכש ,רק למזיאב ותוישיא חתנל השק
 ,םרקיעב םיילנויצומא םהש םימרוג ,ומע לאו תונויצה לא ותיינפב

 .ותלוזל הנבהל םישקו ומצע ול םיעדומ יתלב

 רתויש ,שיאה לש ומש תא חיצנהל ונל איה השודק הבוח
 אוהשכ ,ץראהו תונויצה חבזמ לע וייח לכ בירקה ,םירחא םיברמ

 רודל ףלאמ תפומ שמשל וייח םייואר .הילא אובל הכוז וניא ומצע
 .ומעל רוסמו שפנ ליצא שיא ייח ,ריעצה

 לש הנינבל ךרדה יללוסמ דחאכ ומש תרחיי ונמע תודלותב
 .לארשי תנידמ

 ןומיר בקעי

 ררושמה יחא לע תונורכז־רורצ
 ל״ז ןומיר יבצ ףסוי

 רפוס היהש ,ל״צז טאנארג רזעילא םירפא יבר ,ירומ יבא
 ,הלודג הזוחא לעב לא עסנ םימיה דחאב .הארוהב קסע ,ררושמו

 לע יבצ ףסוי יחא תא ומיע חקל אוה .ת״פג וינב תא דמלל ידכ
 עבטה יפימ דואמ םשרתה יבצ ףסוי רענה .ולצא דמליש תנמ

 .הזוחאבש

 הזוחאב לייטל הבריה רענה .רעיה הצקב דמע דמל וב תיבה
 רזחשכ .םינושארה ויריש תא בותכל לחה זאו ,יחבו חמוצב ןנובתהו
 ורוגמ םוקמ ,ןילופבש ץנבירד רהנ לעש ,ןי׳זבודל הזוחאהמ אבא
 ןושלה תא ץיפהל הרטמב הלהינו תירבע הירפס יבא דסי ,עובקה
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 ,תירבעה תורפסה ירעש יבצ ףסוי יחא ינפל וחתפנ ,הלוגב תירבעה
 .ונתורפסב יקב השענו הברה זא ארק אוהו

 ודוסימ ,אדיל תבישיב דומלל יבא וחלש ,הנש ז״י ןב ותויהב
 ."יחרזמה" תיתדה־תינויצה העונתה רצוי ,ל״צז סנייר ברה לש
 ודמעו וילא ופרטצהש םינושארהמ היה ,בהלנ ןויצ בבוח היהש ,אבא
 ,"םיחרפ״ב ןושארה וריש תא זא םסריפ יבצ ףסוי יחא .ונימיל

 .רנבל .ב.י תכירעבש םירוענה־ינבל ןוחרי
 רפוסה תא הנושארל ריכה הב ,השרוול יחא עסנ אדילמ
 ,ןילטייצ ןורהא ררושמה .ד״יה ןילטייצ לליה ׳ר ,עודיה תועדה־הגוהו
 ¬ושארה השיגפה תא ילא ויבתכממ דחאב ראתמ קרוי־וינב םויכ יחה
 הזוה ,ינשייב ,ריעצ םלע סנכנ םימיה דחאב .ויבאו יחא ןיב הנ
 תועינצב .םיריש תרבחמ ודיבשכ ,ד״יה ןילטייצ לליה ׳ר לא ,םלוחו

 לליה ׳ר .ותרבחמ תא לליה ׳רל םלעה טישומ ,ןח־תוונעבו הבר

 ןומיר יבצ ףסוי ׳ר ררושמה
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 ןורהא ררושמה .והברק זאמו .יחא תוריצימ םשרתמו הב ארוק
 .ובילב קומע התרחנ השיגפ התואש ,ובתכמב עבוק ןילטייצ

 הנומו ,לארשי ץראל ,1908 תנשב ,ררושמה יחא הלע השרוומ
 ,ברה לש ותשא ,רגילז האל ׳בגה .םילשוריב "השרוו ללוכ" ריכזמל

 הנושארה םירישה תרבוח תאצוהב יחאל הרזע ,ל״ז רגילז ףסוי ר״ד
 היחמ ,הדוהי ןב רזעילאו ,הנמזב לודג םשור התשעש ,"טקל" —ולש
 תובהלנ תורוש יחאל שידקהו ללהה תא הילע רמג ,תירבעה ןושלה

 .ונותיעב
 םימוחת הצרפ ובש הרישה ;יחא תא הקפיס אל תורלבלה
 הרות־רדחב הרומל הנומו ופיל הריבהמ דרי אוה .בחרמ העבתו
 תחאה : תורבוח יתש תועיפומ רפסה־תיב תירפס תאצוהב .״ינומכחת״
 ,"תודליה תומולח" — הינשהו ,״ריבד״ הנושארה ויריש תרבוח

 .תינמרגמ ודי לע םימגרותמ ,באוש ןמרה ירופיסמ

 תירבעה הירפסה תא םש להנל הפיחל ארקנ םימיה דחאב
 רסומ ינינעב תורגא אבא וילא ץירה ןמז קרפ ותואבו ,תינוריעה
 רפסה תא ךכ רחא תווהמ ולא תורגא .תדהו הנומאה רקיו תודהיה
 תאצוהב עיפוהש ,"םירפא תלחנ" — ל״צז אבא ירפסמ ןושארה
 ןויצל הכז אבא לש הז ורפס .םילשוריב יקסביארג יבצ ןב סחנפ
 .ןמנייטש רזעילאל "תולעמה רפס״ב ונממ םיקרפ תספדהלו דחוימ

 והוקימעה ,יתדה שגרה תא יחא בלב וקזיח ולא תורגא
 "דחא" ולש המיאופה תא יחא םסריפ ןמז ותואב .והורציבו

 ובהא רשא ,ץיבוניבר .ז.א רפוסה תכירעבש ,"תילארשיה תוברתה״ב
 ־שודקה לש ודוחיל חבש ריש הללכש ,וז המיאופ .דואמ והברקו
 תא תיתד־תיתבשחמה הסיפתבו יוטיבה םצועב הריכזמ ,אוה־ךורב
 ,רניב םייח ףסוי ."תוכלמ רתכ" לש וררושמ ,לוריבג ןבא המלש יבר

 ופתישו יחא תא וילא ארקו ,וז הקזח הריצימ םשרתהו לעפתה
 ,"התמה הנבלה" — הינש המיאופ רביח יחא .ותכירעבש ״תודחאה״ב

 יארוק .ץיבוניבר .ז.א תכירעב ,"לאערזי" יתורפסה ץבוקב המסרפתנש
 ־ירושמכ םסרפתה יחא לש ומשו הנממ םג ומשרתה תירבעה הרישה

 .ןירותסמה
 רפסה תיבב הרומל הנמתה הב הוקת־חתפל יחא רבע הפיחמ
 תא רואל איצוה זאו ,ךברייוא ר״ד ברה לש ותלהנהב ,"לארשי חצנ"

 ."הזחמב" תישילשה ויריש תרבוח

 ,םייברע םיערופ ידי לע השק עצפנ א״פרתב תוערואמה ימיב

 לעבו הכנ ראשנ זאמ .ביבא־לתל הוקת־חתפמ לגרב ולויט ךרדב
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 התוא רבע ,ץראב דנו ענ תויהל ליחתה אוה .םימוצעו םילודג םירוסי
 דחיתה ,בשומל בשוממו ץוביקל ץוביקמ דדנ .הבחרלו הכראל לגרב
 ויריש תא םסרפמו בתוכ אוה זאו .וייח ץרא — ץראה ףונ םע
 הבהא שגרו הבר תוירויצ םהב שיש ,ץראה תוארמ לע םיאלפומה

 .םימוחת אלל תדלומל

 ,ןוילעה לילגב ולש םילויטה דחאב :יל רפיס ןמז קרפ ותואב
 האנ רודה" :ןומדקה ררושמה לש ותשוחתב קמעתהשכ ,םירהה ןיב
 ,יח־לאל םימר דוהב הלעתמ ולוכו ׳ךתבהא תלוח ישפנ םלועה ויז

 שיא היה אל .העקש שמשה .יברע שרפ וכרדב שגפ ,האירבה רצוי
 היהי יפוסש יתבשח" :יל חש ךכו ,ובצמל ןיבה יחא ףסוי .םתלוז
 יברע שרפ ידי לע סרדנש ,יולה הדוהי יבר ררושמה לש ופוסכ
 יתפש .םימשה רבעל ןהב יתפנפנו ידי תא יתומירה .תומל יתננוכתהו
 םימש תבהאל דקוי בל ךותמ .םימשבש יבא לא ללפתהלמ וקספ אל
 ׳ה לארשי עמש" :יביל קמועמ יתארקו לשוחמו ןסוחמ יתישענ
 ברקתה אלו דמע יברעה שרפה :אלפ הז הארו ״!!דחא ׳ה וניקולא
 :(איבנ) "יבנ" ,(םילודג םיקלא) ״ראבכא הללא״ :האירקבו ,ילא

 ."תוממ יתלצינ ךכו — םירהה יסכור ןיב רקע

 םינש שולש רגתסהו ,םילבוקמה ריע ,תפצל עיגה וידודנב
 וז הפוקתב .םלועה רוא תא תוארל ילבמ ,"יראה" תסנכה תיבב
 ףיסומ אוהשכ ,ןירותסמ יריש םסריפו ס״שהו "רהוז,,ה לכ לע רבע
 םותבו ."והילא־יבצ ׳ףסוי" :םתוחו ״והילא״ םשה תא ומשל

 .הז םשב שמתשהל דוע ףיסוה אל ,םינשה שולש

 שפנ דידי" לש וררושמכ ,ץראב ךלהתה ןומדק ררושמ דחאכ
 האילפ ךותמ ,אוה םייקמ ,"ךנוצר לא ךדבע ךושמ ,ןמחרה בא
 לומ לא הוחתשי ,ליא ומכ ךדבע ץורי" לש גשומה תא ,תוקמעתהו
 ,ילארשי־ץראה ףונה םע יח ,ץראה יבחרמב ליא ומכ ץר אוה ."ךרדה
 ,לא־ירדה לומ תווחתשהל — תיתילכתו תחא הרטמ םשל לכהו

 .םלוע ארוב לש ומשלו ודובכל

 ,"םידה" ןוחריב ,יגרטה ונסא ירחא ,יחא םסריפש םירישה

 הרישב לזרב ןאצ יסכנ םה ,ץיבוניבר בקעיו שרב רשא תכירעבש
 ,ולרוג לע הכוב אוה .תיתד־תיתבשחמה היפוסוליפבו תירבעה תירילה
 וייח לרוג תא לבקמ אוה .הלעמ יפלכ הינורט וא הנלבוק אלל ךא
 זועו הנומא טהל ךותמ ,והתאצמש האלתהו הערה לכ ,הבהאב

 .אב וידימ לכה ירה יכ ,׳הב ןוחטיב

 יחא היה ,םייחישמ םיפוסיכ םיאלמה וירישב ,ןויצל ותגירעב
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 יברב תיתד־תיתבשחמה ותסיפתב ;ורודב יולה הדוהי יברכ ונרודב
 יברמ ץוצינב ,תודדובתההו תודידבה ,דוסה חוכבו לוריבג ןבא המלש

 .וטאצול םייח השמ

 דיחי ,אלפומו דחא ךלהתה ,םירבעה םיררושמה תלהקמב
 ,לארשי יקלאב הרוהטו הכז הנומא םצועמ תטהולה ותרישב ,ולילצב

 .םלוע ארובב הבש תוקבדבו

 םיינוליחה ידי לע ולאגנ יחא לש םייתדה וירישו לרוגה הצר
 םרטו ,תיתרות תורפסל רקיעב תגאודה ,תיתדה תודהיה ידי לע אלו
 איד "דבוע םע" תאצוה .ונימיב תיתדה הרישה תא לואגל הצלחנ
 ,"םירתכ" םשב ,זכורמו רדוסמ ,דחא רפסב יחא יריש תא האיצוהש

 ול ומידקה בירק םהרבא ררושמהו ץיבוניבר בקעי חונמה רפוסהו
 .המדקה

 תונש שולש םותב ,תפצב י״ראה תסנכה תיבמ יחא אצישכ
 לש ותבישיבו ותיבב ףפותסהו םילשוריל וימעפ םש ,תורגתסהה
 דואמ ךירעהש ,קוק ברה .לארשי־ץראל םינברה שאר ,ל״צז קוק ברה
 האצותכו ,ך״נתה לע בותכל ותוא עינה ,ותוישיאו ותריש ,יחא תא
 .תורבוח המכב ועיפוהש ך״נתה לע וישוריפ תא יחא בתכ ,וז העפשהמ

 אוה .הריצי תועשב ותוארל בור יפ לע יתיכז ותוריעצב דוע
 ,ותריש רצוי היה .וב דדובתהלו ותורחבב ירדח לא אובל גהונ היה

 רדחב ךלהמ אוהו ודיב טעה ,,ןחלושה >ע חנומ היה רינה ןוילגשכ
 ,םוקמב הרצונש ,תירוקמ ,תימצע הניגנמ ומצעל םזפמו בושו ךולה

 .תיאליע תוקבדו טהל הפוצר הניגנמה ;רישה תביתכ יכרצל

 הרוש דוע םשורו ןחלושל םעפ ידמ שגנ היה ,םוזיפו הכילה ךותב
 ,תוניפה תחאב יל יתבשי ינא .רישה תביתכ תא םייסש דע ,תיטויפ

 ,רשואמ תונרוק הריצי תעשב ויה יחא ינפ .יתבשקהו יתננובתה

 .יריש שגר לש רונ־יד רהנ ףצומ ,דקוי בל ךותמ ,תורואמכ והגנ ויניע
 ורהנ ,הפי הלעש ונינבב ריכהשמו ,רישה תא ומצעל ארוק היה ךכ
 המוצע תינחור האנה העש התואב יתינהנ .הריציה־תחמשמ וינפ
 .יבבלב םותח ראשנ ,ותריצי תועשב יחא לש ונוקיא ויזו ,הזחמהמ
 — ,ינומלא רתלאמ ןיחלמ השעמ ,וירישל יחא רצי תובר תוניגנמ

 הנדומעתש תובגשנ תוריצי ודילוהש ,בוש אלל וכלהו ואבש תוניגנמ
 .תורודל

 ףנוכמ ולוכ ,ומצע ךותב סנוכמ ולוכ ,יבצ ףסוי יחא היה ןקתש
 .ונוזח ריבד ךותב רגוסמו רוגס ,תובשחמ סופת ,הניכשה־יפנכ תחת
 םיבבודמ ויהשכ .םלא־תקיתש ומצע לע רזג וליאכ ,רביד אלש טעמכ
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 היה בושו לאשנש הלאשה לע קרו ךא תורישי הנוע היה ,ותוא
 .ותקיתשב סנכתמ

 ותב ,ותיער לא ,ותחפשמ־וניק לא יחא בש תונורחאה םינשב
 אוה .םיברה וידודנמ הפייעה ושפנל החונמ אצמ זאמו ,ודיחי ונבו

 דיגמל הנומו ,ביבא־לתבש והילא־די תנוכשב ,אתווצב םתיא רוגל רבע
 .םוקמבש לודגה תסנכה תיבבש ,"םינקז תרטע" תבישיב ך״נתב רועש

 .דודיע רוקמל ול ויה םהו ושפנ תא םיעשעשמ ויה וידכנ

 שגופ היה ,יב שיגרמ היהו ,ורדח תלד תא חתופ יתייהשכ
 םולשלו ימולשל לאוש היה ,תימינפ הלהצ ךותמ ,ימש תאירקב יתוא
 וירבד ויה ,ובבודל חילצמ יתייהשכו ,הקיתשב עקוש בושו ,יתיב־ינב
 .בבל רהוטבו םותב ,ןח־תוונעבו תחנב םירמאנ ,םינותמו םילוקש

 ,ובר ינפב דימלתכ וינפל בשוי ,םייח לטכ יבל לע םידרוי םירבדהו
 .תוממורהו דובכה תארי לכב

 .והושדקו והוככיז וירוסי .רתסנ קידצ היה וישעמבו וייחב

 לא ותוא התלעה ,׳הל שדוק הלוכ התיהש ,שדוקה תיוור ותריש
 דחא היה ןכא יכ ,ןירותסמהו רהוזה תומלוסב ,תונוילעה תוריפסה

 .הכרבל קידצ רכז .ונרודב אלפומה

 ןומיר יבצ ףסוי ררושמל יבצ־ןב .י אישנה סרפ תקנעה
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 ןומר יבצ ףסוי

 ...יבבל הכבת המ

 ?ףלכיה תובךח לע ,יבבל ,הבבת המ
 ?ףזיגךה רעסה - לודג היה רעסה
 ,רעצמ השאר תורעש הזג הניכשה

 .החישמב החכותל ףת1א םג ארקתו
 ,בנגב היךךת לע ףתוא השפת
 .ינא םג הנעמ :רמאתו ,ףגעתו

 תקעצ תדח תע ללותשת!
 ?1תעךי אל דגבו ,באכמ ,ןורחמ

 תחתן ,ףשח םויל ם1י !הן1א
 ....?רעסמ יל טל?מ יא ;םיהלא יפנכ

 וקיחב ינאו ,הלהת םש ויכאלמב
 ירשב עדן?ת הפוסה ,הנכשא

 יתפשו ,יר1נכ ימינ וערקו!
 ?וממותשת! יב וזקת המ .הללח

 ילע תישארמ ה! ןואג א'לזן
 ,ילע ברע הןה ...תירמאה הגנ!

 עמ1 םוהת לע הפתרמ יתלא ליל
 הכה ...תפחרמ רוא ףנכ לע איה!

 החישמ תא ארקתו ,ללמאתו ,רעסה
 םוי יב ,הלול יב ׳יוא ...החכותל

 לא־הזוחל ןיא םימתר! ...םרצוי םדא
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 ב

 ,םיהילא ,םדאכ תילחה
 ׳ די ד ד■ י• ״ ד■

 תישאר? ישעמ יכ
 ?םטאל תרצי

 ז • : 1 :־ז

 ,ביוט :םימיה תניצ
 •ד— ־י■ : - •

 - ,דאמ ב־וט :דחאה תא
 : 1 *.י 7

 ...םדאה דגביו
 ז ז ז : • ־

 ,ריש איהו הללח המכחה
 • : ז : \ ▼:־*־ —

 !םיוחה ביבס והתו
 ;ללחתו ,השאל בורכ תומד

 ,הבת אלו םלמ אל
 ...עגי םלועהו

 ־ •יז ד■ ^ 7 :

 ,ר1אל ןוי־זפ ןיא
 :אבת אל לבת המכח ירעשבו

 ¬ו■ •* •• ▼ןד

 ,הב עשךל םונזאמ ןיא

 ןטשה ישובלב םיהילא תללקו
 ...יןלהתת הפי.ע

 !דגבו םדאה דמח
 : ▼ ▼ ▼ *־:

 ...!בהאו דמה אנ 1א
 ערפו לב רסומ אוה

 ,עורפ
 - הנבו לב ץרא םג

 ...עשר ,עשר ׳עשר.
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 ג

 ,םיקח^ תלכת ה־וגנ אוש
 ,םלא ינוגי
 ׳ ז ־ ־ז :

 - הא?נ רקש הארבןה־תךפצ
 !רירא ימוי

 - רעס ינפמ םיצע רכ־ובב
 .הפיע ישפנ

 - יל םימוחנ ,יל ר1א !ת! ימ
 .יתלשכ ינא

 !ןננמה ,ןגנ ,יך1נכ ,ןגנ

 .ינא יתללמא
 !ןוזחב ילע ,רעסב ישפנ ילע

 .עמד תא ינא

 ,חר: רסךא יל ןמט
 ,הימר - ויז לכ
 י ד * : • י•

 - לפונ ,לשוכ ,רדוק הכלא
 .םולח! תועבג לע
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 ירוה תיב

 (וביאב ףטקגש ל״ז ריאמ ינב ןורכזל)

 ,יבאו ןי׳זבודמ ם״תס רפוס ,לטסירק רעב ׳ר תב הלייב ,ימא
 תרוסמה חור יפל ןמאנ תיב ומיקה ,ןיפירמ ,ל״ז יקסבינימ ריאמ
 תיב הנב ,דבוע םדא לש ותוצירחב ןייטצהש ,יבא .תינויצ־תידוהיה
 לי׳ז הרובד רתסא ,האל הרש ,לדארפ :ויתונב עבראל דימא החפשמ
 יבא היה ןוזח לעב .א״לבי םהרבא לאומש ודיחי ונבו — המחורו
 תא ךניח ,םנמא ,וז חורבו ,לוכה תוזח תיתדה תונויצב האר אוהו

 .ותיב ינב

 עורפב ,ןיפירב תסנכה־תיבב הליהקה ינב ףסאתהב ,רוכזא דוע
 ...בל ןורבשב ללימו חנאנ ,יכבב יבא ררמ דציכ ,1921 תנשב תוערפה
 ,ןברוחה תליגמ תא ,ךופה לבא־םודה לע ותבשב ,תיבב ארק דציכו

 ...תולפרעתמ יניעו ותאירקל ןיזאמ יכונאו
 ־תונויצה ירבודו םיצרמל ,םיבר םיחרואל חותפ היה יבא תיב
 הנפילמ הדיורבו קבלצרוומ יקסלבוק םינברה :זאד ״יחרזמ״ תיתדה
 תחלצהל תושעל ידכ ,ונתיבב ראפ בורבו םע בורב וסנכתהש ,ל״ז
 שא הרעב ובילבש ,אבא .ץראל הילעה דודיעלו תינויצה תיבגמה
 תבהלש תא ותיב ינב תושפנב ףא קילדה ,ומעלו תדלומל הבהא

 .תיצולח־תינויצ המשגהל וניתוביל וגרע ,םנמאו .ץראל םיפוסיכה

 ,ירבע רפס־תיב ןוגראל אבא רסמתה ודואמו ושפנ טהל לכב
 יכרב לע ונכנחל ושפנ תאשמ לכשכ ,תינויצ־תידוהיה תרוסמה חורב

 .דועיילו הרותל :לארשי תסנכ לש הפורצה חורה

 חור־ראש לעב :הדובעה ךרע תרכה רודח ,היה למע ידוהי
 ־תיבל ,תווצמל ועיגהב ,ודיחי ונב תא חלשו דמעש ,יממע ןוזחו
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואל ךכ־רחאו ,השרוובש םינברל שרדמה

 רפס־תיב להנמו ךנחמכ ,ושפנ תאשמ םשגתהב ,ינתוארל הכז אלו
 .לארשיב יתכלממ

 תוגונעה הידי הפינמ ,ל״ז הלייב ,ימא התיה דציכ ,ינרכוז
 םילגעמ־םילגעמ ןתריבעמ ,תבש־ברעב תורנה תקלדה תעשב תורוהטהו
 ־ץוקה תספוקל תורוגא ,ומיחרו וליחדב ,תלשלשמו תובהלשל ביבסמ

 .הלוחכה תמייקה

 — ם״תס רפןסה היבאמ תשרומ — הדרח וזיאבו תוקמע וזיאב
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 חורשכ ,םישרדמבו תודגאב הלוכ־לכ תעקוש ,"הניארו הניאצ״ב התגה
 .התוא תפפוא השודק לש

 הרש ףא ןכו ,הלעבו היטועפ ינש םע ,הרוכבה לדארפ :יתויחא
 ופסנ ,הכרבל ןנורכז ,"ריעצה־רמושה" תוכינח ,הרובד רתסאו האל

 ...האושב ןלוכ
 ןכ־לע ויהי .םחנמ ןיאו ,ןוגיו רעצ ינמ ישפנ באדת ךכ לע...

 :ואובי םימיל תרמשמו תמא לש דסח תבצמ הלא ריינ יליווג

 רשא ול ןתא םלוע םש ...םשו די יתומוחבו יתיבב םהל יתתנו"
 ."תרכיי אל

 (יקפבינימ) יריאמ לאומש
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 "לודג״ה והיעשי ׳ר

 (רתסנה)

 — ״רתסנה״ וא (עייש ׳ר רעסיורג רעד) ״לודגה״ והיעשי ׳ר

 הבורקה הביבסב עודי היה ףא הז ויוניכב .ונתרייעב והוניכ ךכ
 וליאו ,וינב ידי־לע להונש לזרבל רחסמ־תיב לעב היה .הקוחרהו
 ¬סופבו ס״שב ומצע עיקשמ .הרותה לע ,הלילו םמוי ,בשי ומצע אוה

 .ולש תונושה תורמגב םיפדה ילושב ונאצמש יפכ ,שרפמו ןקתמ ,םיק
 ,ורצחב ,יברה תציחמב ויתותיע הלבמה ,אקרוו רצחל בהלנ דיסח
 ומורב תודמועה תד תויעב לע ומיע חכוותמ אוהשכ ,םיבר םישדוח

 .םלוע לש

 ןיעמ םייקמ אוהשכ ,ארתאד ארמכ ןי׳זבוד ינב לע לבוקמ היה
 הנמתה רשאכ .וחתיפ לא םימיכשמ הרייעה ינבמ םיברו תונבר אסיכ
 ,ןידה־תיב רבח אוה םג הנמתנ ,ןי׳זבודב בר דנבאנוז ביל הדוהי ברה

 וא ,הרות־ןיד םייקתנ אלו
 וב לטנ אל אוהש יתד סוניכ

 .קלח

 ¬שמ ייחל גואדל הבריה

 וינפל אבוהשכ .םיניקת החפ
 וינפל ןימזה ,יתחפשמ ךוסכס
 םהמ הפריה אלו םידדצה תא
 .םולש םהיניב ןיכשהש דע

 ¬לקה קחשמ לטוב ותעפשהב

 ¬פשהש קחשמ ,הרייעב םיפ

 התיה החפשמה ייח לע ותע
 .רתויב הקיזמ

 םיצירעמ גוח ול היה
 רקיעב ,הרייעה ישנא ןיב בחר
 םהיתורצחל םידיסחה ןיבמ
 ירבדל ןיזאהל ואבש ,תונושה
 ,ארמגב רועשל וא ,הרות

 ידמ ,ולש לביטשב םייקש
 .עובשב עובש

 הקנלקשורבוד ןמלז ׳ר
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 ,ויאצאצ תא םויה דע הוולמ "לודגה" והיעשי ׳ר לש ורכז
 בטימ לעש ,ןי׳זבוד הרייעב הרושק ותומד .ותוא םיצירעמו וב םיאגה

 .תרוכה הלע הינב

 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא:ודכנ

 "לודגה" והיעשי ׳ר לש ותלכ
 הקנלקשורבוד הכלמ
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 ל״ז סקאל (ףלוו שריה) באז יבצ

 ־בשוי .ירוביצו ינויצ ןקסע ,ןויצ בבוח .ןי׳זבוד ידוהי ידבכנמ
 ידיסח לש תסנכה־תיב יאבג ,ןי׳זבודב דסחה־תולימג תלהנה שאר
 םוי ברע לכב .תוינויצה תונרקה ןעמל ץימא םחול ; קצובטוא־אקרוו

 ףלוו שריה סקאל ׳ד
 "יהרזמ״ה ידס ממ

 ןי׳זבודב

 רשי שיא .לארשיל תמייקה־ןרק תבוטל הרעק תדמעהל םחל רופיכ
 תוערואמ רחאלו ,לארשי־ץראל תולעל ףאש וימי לכ .וינעו עונצ ,ךרד
 לאיחי לש ותרידב חראתה םידחא תועובש .ותב םע ץראל הלע 1921
 דודגה בוחרב ,לודג תיבב רוגל סנכנ ןכמ־רחאו ןומיר־טאנארג םינוב
 ,ל״וחב אצמנש ,וינבמ דחא .ודי לע הנקנש ביבא־לתב ,ירבעה

 !ךורב ורכז אהי .ותיב תא להינ

 ןומיר בקעי

 ...וכז אל רשא יתורבחל

 ונאשכ ,הרייעב יתלדג ןמיע רשא ,יתורבח תא חכשא אל םלועל
 ונגהנ דציכ חכשא אל .ץראל הילע לע תומלוחו אתווצב תולבמ
 היספ לש התרבחב ,"בקעי תיב" ןינבב ,ברעב ברע ידמ ,ףסאתהל
 .הרייעה ינב לכ לע הביבח התיהש ,העונצה תינניחה הרומה ,ןגרומטוג
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 םאו תישפוח החישמ םא ,ך״נתב רועישמ םא ,זא ונינהנ המכ
 ,ונללותשה וא ,תרחואמ העש דע ונרשו ונבשי ,םימעפו .קחשממ

 .תורענ לש ןכרדכ

 ,"תודועס־שולש״ל ,ברע תונפל ,ףסאתהל ונגהנ ותבשב תבש ידמ

 םימעטמ וב ורסח אלש ,יוארכ ךורע ןחלוש דיל תובשוי ונאשכ
 תשרפ" לע הצרמ ,ןגרומטוג היספ הבשי ןחלושה שארב .תונדגמו
 לע הכוסנ התיה הוולש .ןואמיצב הירבד תועמג ונאשכ ,"עובשה
 ,םידוקירב ונמייסו הרישב ונחתפ התאצרה םותב .תומיענו ונלוכ

 .בוט ולוכש עובשל ןמיס ןיעמ

 יתורבחב תרכזנו הבש ינא ,יתודלי תפוקתב רהרהמ ינאשמ
 הדידי ,ןהמ תחא יניעל תרייטצמ רקיעבו .יניע דגנל ןתוא האורו
 הנח — ןי׳זבוד תא יתבזע זאמ ,םינשה לכ יתוא הוולמ התומדש

 .הקצדק

 לש תותובעב וניניב ונרשקנ ונאו התיה םירישע םירוהל תב
 תונבל (םיטקיפטרס) היילע־תורשא םיקלחמ ולחהשמ .הנמאנ תועיר
 הנח .׳זדולבו השרווב תונבל "תורשכה" ומקוה ,"לארשי תדוגא"
 ,םנמאו .ודחי ימיע ךא ,"הרשכה״ל תאצל איה םג השקיב קצדק

 ,ידבל ינא קר יתילע לארשיל ,םרב .׳זדולל דחי ונאצי רבד לש ופוסב
 אל הירוה ףאו העיסנ־תורשא יתש לבקל היה רשפא־יאו רחאמ

 .התעיסנל םיכסהל ורהימ

 ־ץראל הבהא םיעפוש היבתכמשכ ,יל בותכל זא התבריה איה
 ,הריפתה תכאלמ תא הדמלו הדמע ,"הילע״ל ןנוכתהל ידכ .לארשי

 םישדוח ףולחכש הנימאה .הדובעב ץראב המויק אוצמל תשקבמ
 ירה ייתרעטצה המכ ...התכז אלו הנימאה .דחי ימיע אצמית רפסמ
 ־חמשכ ,הרייעה לש היתובוחרב ונטטושב ,ץראל היילע לע ונמלח דחי

 ...קחרה־קחרה ונתוא תואשונ וניתובש
 .זומת שדוחב ,ןושאר םויב ,1936 תנשב יתבזע ןי׳זבוד תא
 ־תנחת רבעל ,רפסמ םירטמוליק ךלהמ ,רקובה תמכשהב ונדעצ
 םיוולמ תוברה יתורבחו םירקיה יתחפשמ ינבשכ ,בולוגבש תבכרה
 שדוקה־ץראל הלוע ינאש לע החמש תועמד ,םהיניעב תועמדב יתוא
 ״! תוארתהל״ — תכרבב ונדרפנ .הלוגב םיראשנ םהש לע רעצ תועמדו
 ...חצנל הארתנ אל בושש ,ותעד לע הלעמ וניא ונתיאמ דחא ףאשכ

 :יתורבחלו יתחפשמ ינבל חצנ תודע הלא םירבד ויהי
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 יתורבח

 הניב הניטלא

 החפשמה ינב ׳

 ץטיבורוה ריאמ םיקילא — יבא הצלוט רנורג
 טימירפ הליב — ימא הרש ןמסורג

 בקעי — יחא הדניה ךורבדלוג

 ףסוי םהרבא — יחא הטנעי ךורבדלוג
 הדניה — יתוחא הנח הקדצק

 לדנמ ךורב — יחא רתסא ךיליירפ
 הדניה — יתוחא הלענ סקונזור
 הנח — יתדוד הכנ רטכלש
 לקניפרוג לדנמ — ידוד הינה הקצלש

 (ץיברוה) אריפש הקבר

 :הנןע?1וש יניע? ,עבשא יבבל־םד?
 ,חצנל רכשי אל יפאו יתאנש רשא
 ׳ - ז ■1׳ • — : * יי : * •

 !חצךה־סד ,ירצ־םד יעורז לע שוחא ש־זח םא דע
 (סוטיימ .א :םגרת) רפפ קיציא
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 םירוה לש םרכזל

 ןהאק היבצ היחו לדנמ יכדרמ ׳ר

 וניהש .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפשכ יתייה דלי ,ינרכוז
 .ץפריש י״עש ,הנשבכ — יבס תזוחאבש ץיק ןועמב ,יחאו ירוה זא

 תא תולבל ,ןכ־לע ,ונגהנ ונאו םיצעו תודש בהוא ועבטמ היה יבא
 .עבטה קיחב ץיקה ישדוח

 .הדרח תוררועמ תולבקתמה תועידיהו המחלמ ימי םימיה

 הוחב ונמיע זא והש .ונרוזאל םיברקו םיכלוהו םיטשפתמ תוברקה
 הפרק לארשי ׳ר ,לאינד ונתחו טחוש קיזיא — ןי׳זבוד ידוהימ המכ
 ונילא ופרטצנ .םירחאו ותיערו ראוני ,םייח ףסוי ונבו "דמלמ״ה
 ,קהבומ יאלקח היה אבסה .הלכימ אתבסהו לריאמ אבסה םג

 תויאלקח תונוכמלו ןינב ירמוחל ורחסמ־תיב תא ריבעה ונמזבו
 תווח תא להינ ומצע אוה וליאו ,שריה םהרבאו לדנמ — וינב ידיל

 .ץיניזיבוקו הנשבכ

 תויריו ץוציפ ידה :ונילא הברק המחלמה 1 אב ונרוגי רשא
 תועיגפמ לצניהל ידכו ונשפנל ונארי .תירפכה הוולשה תא ודירחה
 ,טעומ ןוזמב םיקפתסמ ונאשכ ,הפצרה לע ונערתשה ,םירודכה

 .םילעופה דחא ,תושפנ תנכס ךותמ ,ונל איבהש

 ,םיסורה הביבסה לע וטלתשה הליחת :דיל דימ הרבע הוחה

 ונלדתשה ונא .םינמרגה וספת םמוקמ תאו הלא וגוסנ הרהמ דע ךא
 םהיתונוזמל םיגאוד ,דחי םג םידדצה ינש םע םיבוט םיסחי םייקל

 .םיבערה םילייחה לש

 .לוגירב יבא םשאוה רבד לש ופוסב !ןסוח םלועל אלש אלא

 םויב ,וגהנמכ ,ךרע יבאש "הוצמ־תדועס" תעשב ערא רבדה
 ףאש ,רדנסכלא ידיסחמ ,"לארשי חמשי" יברה לש "ט״צראי״ה
 .ןיצק םשארבו םיסור םילייח וסנכנ עתפ .םהילע התנמנ ונתחפשמ
 הנשלה התיה וז .םינמרגה תבוטל לוגירב יבא תא ומישאה םה
 היה יבאב םוקנל שקיבש ,יקסבוקיבש — ונלש ןחוטה .תעשורמ
 ורזחשמ .יבא תא ררחשל ונידיב הלע םיבר םיצמאמב .ונילע ןישלהש ימ

 .ןי׳זבודל ,ונתרייעל ונלוכ ונרזח ,רוזאה תא ושבכו םינמרגה

 ןהאק בקעי :ןבה
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 לשא עשוהי

 זועבו ויתונורשכב לשא עשוהי טלבתה ,ונתרייעב ,ןי׳זבודב דוע
 ויקפוא ביחרהל ידכ ,הרייעהמ תאצל טילחה ,ץרמנו ריעצ .וחור
 ץראל אצי ,ושפנ ימינ לכב ,ינויצ זא רבכ היהש רחאמו .תעד תונקלו

 .הילצרה היסנמגה לש םינושארה הידימלת לע הנמנו לארשי

 התיה הרייעה .לארשי ץראל ותאצב ,זא יתייה דלי ,ינרכוז
 אצוי ,הדימא החפשמל ןב ,ריעצש ,אוה טועפ ןינע יכו :החקרמכ
 ודנ הרייעה ישנאמ םיבר !י לארשיל ,הקוחר ץראל ,םיל רבעמ לא
 רובעכ ויתיארו יתרזח .וז הזעונ העיסנל םתמכסה לע והמתו םירוהל
 הז היה .לודגה שפוחה ימיל ,םידומיל תנש רחאל ואובב ,הנש
 אוהש לע ,וב ונאניק ונלוכ .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל הנשכ

 .לארשי ץראב דמולו יח

 אל ,המחלמה תפוקתב ,חרזמה םע םירשקה לכ וקתונ רשאכ
 הגאד טעמ אל יאדווב םרגש המ ,םיבתכמ ,ןבומכ ,ונממ ולבקתנ
 הרהמ דע הכפהש ,הנומת ונממ הלבקתנ המחלמה םותב ךא .וירוהל
 למס ידמב עשוהי לש ותנומת וז התיה .הרייעה ינב יפב החישל
 ססונתמ הרונמה למסש ,ירבע לייח לש ותנומת ,ןכא .ירבעה דודגה לש
 ,הרייעב ךכב המ לש ןינע התיה אל ,הרובגו זוע רמוא ולוכו ועבוכ לע

 .לארשי ץראל תולעל ונגרעש ,םיריעצה ,וניניעב רקיעב

 לש םינשושה תווחב החמתמ ,הנטוקב יאצמיהב ,1921 תנשב
 גיצנדב אצמנ לשא עשוהיש העומשה הטשפתנ ,(עשוהי יחא) לאירתכ
 אצמנ אוה ,םנמאו .וילא עוסנל םיננוכתמ החפשמה ינב לכ יכו
 ותוא ,ורסאל ושקיבש ץראב םילגנאה לש םהידימ קמוח ,ל״וחב זא
 קלח ולטנ וירבחו אוה .הנגהה יגיהנממ ,םירחא םירבע םיריעצו
 םיליעפה ישארמ היה זא רבכ .1921 יאמ תוערואמב ,םילשורי תנגהב
 אוה .םיתסומה םיברעה םיערופה ינפמ ויחא לע ןגהל ץלחנו הנגהב
 רהימ ,תוחורה וככששמו .םעז רובעי דע ,המ־תפוקת ל״וחב ההש

 .ץראל רוזחל

 ,1925 תנש יהלשב ,ןי׳זבודמ םיצולח םיריעצ ,הצרא ונעיגהב
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 ,הנגהה ישארמ דחא ,תטלובו תרכומ תוישיא לשא עשוהי היה רבכ

 ויתולילו וימי ויה ןורחאה ומוי דעו זאמ .הסוסיבלו הנוגריאל השעש
 ידמב והוניאר המוקתה תמחלמ ימיב .ומעו ותדלומ תנגהל שדוק

 .הנידמה לש הרוציבל ותוליעפ תרוסמב ךישממ אוהשכ ,ףולא־ןגס

 ונבש ,םישימחה תונש תישארב ,ץראל לאירתכ ויחא עיגהשמ
 תורמל .ןי׳זבוד יאצוי ןוגריא לש תיתנשה הפיסאב ומיע ונשגפנו
 עמששמו ,ותרייע יאצוי ברקב השענה לע םג ותעד ןתנ םיברה ויקוסיע
 חיטבהו ךכב םיקסועה תא דדוע ,רוכזי רפס םוסריפל תונכהה לע

 .ותופתתשה

 תיבב ,רבחל הרכזא תעשב .רפסה תעפוהב תוארל הכז אל אוה
 ותומ היה ינייפוא המכ ,ןכא .לפנ ערכ ,דפסה ירבד ועימשהב ,הנגהה
 תוריסמ לשו תואיל אלל תוליעפ לש םייח ,הכוראה וייח ךרד לכל

 .ומעל ץק־ןיא
 הנגהה ידסיימ לש חרזמה לתוכב דובכ םוקמ ומצעל שבכ אוה
 םהייח ושידקהש ,היניצק יריחבו ל״הצ ינוב ןיב ,התומד יבצעמו

 .התנגהלו תדלומה ןינבל

 !םימיה לכ ונתוא הוולמ ותומד אהת

 (הקנלקשורבודי רוד םהרבא
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 ל״ז חבנפואז רוקניו הנשוש

 בלה ןאמ .םלהב ונתוא התכיה וז העידי — הנניא הנשוש
 חוכ — יווד שרע לע םנמא — ונשגפנ םושלש־לומת קר .ןימאהל

 ,היער ,התחפשמ ילושב זחאיהל שאונה הקבאמ ,םייחל זעה הנוצר

 אל ךא .הריזגה עור תייחד תא וחיטבה הלא לכ ,יצוביקה תיבה
 .הערכוהו הלזמ הל קחיש

 ,םימיל הריעצ דוע איהו םינשב תורשע הז יתרכה הנשוש תא

 הרייעה ,ןי׳זבודב ־׳ריעצה רמושה" תעונת לש ןקה תגהנהב הרבח
 ,התחפשמ לועב האישנו היתודרט תורמל .ץנבירד רהנ תודג לע

 יונישל ,םיריעצ תוצובק ןוגריאל התגאדו הצרימ ,הנמז לכ השידקה
 תמשגהל המצע תא הניכמה רעונ תעונת ייחל ,םייתולגה םהייח חרוא
 לארשי־ץראב השדח תידוהי הרבח לש ,תיצולח הריצי לש םולחה

 .תפסכנה

 ינושאר ןיב םג התיה אלא תשרוד האנ קר אל התיה הנשוש
 הצובק תכנחמכ .המשגהה תווצמ תא םמצעמ םיעבותה םירבחה
 העונצ .ויתויוטבלתה לכ לע ריעצה רודה יכבנל רודחל העדי תיכוניח
 ןנובתהש ימ ךא ,תוטלבתההו הווארה תא הבהא אל .הטקשו התיה
 ,הגרע האלמה תרעוסה הרישב ,םיריעצה ידוקירב ,ןקה יברעב הב

 קוחש םיאלמה דעה תורעיבו םיגלשומה םירהב ףרוחה ילויטב
 טא תפרטצמ איה ךיא ,תוקירבמו תוצצונ היניע ךיא האר ,תובבושו

 .לובג לכ ץרופה םיריעצה טהלל טא

 תוימשיטנאה .םזיצאנה תיילע ברע התדלומ תרייעל יתעלקנ
 ,ןילופ תודהי ילגרל תחתמ תרעוב עקרקה ,תרבוגו תכלוה ןילופב
 תונשל ךרוצ שיש ידוהיה רעונה לכ בלב הרכהה הרדח םרט ךא
 רעונה תאצוהו תונגראתה לש הפוקתהש ונעדי .םייחה חרוא תא
 םירבח ץמוק םע ,הנשוש .העשה וצ — תיצולח המשגהל הלוגה ייחמ
 החוכו הצרימ לכ תא השידקמו תוננאשב קבאהל הטילחמ ,םירגובמ
 תנתונ ,ירבע ברע־רפס־תיב תנגראמ .יצולחה רמושב ןקה ןוגריאל

 .םיינויער םיגוחו ץיק תובשומ ןוגריאל די

 ץיק תבשומ םות םע ,הרייעב יתוחילשמ יתדירפ ברע ,ינרכוז
 ,תרעוס הרישב יפוצה סקטה אולמב ונדעצ תע ,ימוקמה ןקה לש

 םיצולח םירמוש תדע תפקומ ,םירמושה ידמב ,שארב הנשוש הדעצ
 .הייחב תובוטהו תופיה םינשה ןה הלא יכ יל השחל איה .הריעצ

 — הבילב הנניק הגאד ךא .הישעמב החלצהו הכרב לילעב התאר
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 םאיצוהל חילצנ םאה י תדלומה ףוחל הלא לכ ריבעהל היהי ןתינ םאה
 לכונ םאה י הפוסה ינפל ץומכ ורזפתי אלו תוננאשה םהיתוחפשממ
 .הצרא ועיגה םירבחה תיברמו התכז הנהו ? היילעו הרשכהל םאיבהל

 תוניפ לכב םירוזפו ףותיש ייחב םיכישממ — טעומ אלה םקלחב
 .ץראה

 בוש .הצרא הלועו התחפשמ ןק תבזוע הנשושו ןמזה עיגה
 .תפרב ,יאלקח ףנעב תדבוע .ףסוי־לת ץוביק תרבח איה .ונשגפנ

 תעקוש ,תינפוג הדובעב התסנתה אל הימימש ,הרבח ךיא ,יתאלפתה
 התטילק ילבח ויה םישק י תכרפמו השק הדובעב הלש טהלה לכב
 דבורל תחתמ ךא .הימי ףוס לע התוא ווילש םיטבל — ץוביקה ייחב
 הצרעה ,םח בל אוצמל תלוכי הילע וקיעהש תרוקיבהו תורצה
 שוכרל העדי איה .התחפשמ ןק המיקה וב ,היח וב ץוביקלו םוקמל
 רהמנהו רמה םויה אובב רשא ,שפנב םידידיו םירבח טעמ אל הל

 .קבאמלו םייחל רבחמ ומתיתנ

 ,קשמה ירבח ןיב קר אל םירבח יסחי תווטל העדי הנשוש

 לכב םירוזפה הירבחו היכינח ןיב תורבח ירשק לע רומשל אלא
 .ץראה יבחר

 ,החמשל ,םייחל הרבח ונתאמ החקלנ הנשוש לש התריטפ םע

 ןיב רשקמה טוחה ערקנ .קיר ללח ראשנ .תויוטבלתהלו תורבחל
 אצמי ימ ,הידליו רזעילאל ,התחפשמל .םירוזפה םירבחה תדע

 י םימוחנת
 לש תועיר רשק — הפיה תירבחה התרוסמ לע רומשל עדנ
 .הרכז תא חכשנ אל םלועל .ונייח תרוסמב התמשנ תא רורצנ .םינש

 בהל לארשי ערזמ

 ל״ז ןומיר - טאנארג םינוב לאיחי

 ומאלו רזעילא םירפא ויבאל ,ץנבירד רהנ לע ןי׳זבודב דלונ
 .רדחה ךינח .הוח רתסא

 א״חלבי בקעי ויחאו ומא םע 16 ליגב ט״סרת תנשב הלע
 תורדתסה לש הכאלמל רפסה־תיבב דמל ופיל ואובב .לארשי־ץראל
 ישארה בוחרב ,תלוכמ תונח וחתפ ירוהשכ .םולש־הונב ,"יחרזמה"
 תונחב הדי לע רזע םינוב יחאו תרחוסה ימא התיה ,םולש־הונב

 .הרותב קוסעל בשי יבאו
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 ונלוכ ונילח ,זא םישדחה םילועה לככ
 םע ,1914 תנשב .הירלמבו תחדקב
 וספתשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ

 (יכרותה אבצל היפכה סויג) "ררפ״ל

 עיגה וב ושפנ דוע לכ .אוה םג ספתנ
 לעשכ ,םילשוריל ופימ לגרב אבצה םע
 ,ןיליפת ובו וטוקלי אשונ אוה ופתכ
 תרייש םע חלשנ םשמ .םיליהתו רודיס
 תועבג לע ,ןיני׳גו םכש תביבסל םילמג
 םיטהולה ןומישיה תולוחב ,םיקמעו
 םיבר םישדוח .הלילב הרקהו םויב
 ¬רותה םילייחה לככו םילמגה רחא ךלה

 .םחלל בערו אולבו עורק היה ,זא םיכ

 ץיברמ היה ,דאמ ושפנ ול הרמהשכו
 ,םיליהת ארוקו בשויו םילמגה תא

 שיו .ול חוורו תועמד תוגלוז ויניעשכ
 ,ומלועב דדוב ונניאש שיגרהו ,ולשמ תירוקמ הליפת ללפתמ היהש

 .ושפנ חישל תעמוש ןזואו האור ןיע שי יכ

 וילמג רחא ךלהתה ,אבצב הירטנזידב הלח אוהו םימי ורבע
 חקל ורומח לע רבעש יברעש סנה עריאו .םינוא ןיא לפנ ףוסבלש דע
 ררחוששכ .םישדוח השיש בכש וב ,םילוחה תיבל ,םילשוריל ותוא
 אבצל רזח אל בוש ,םישדוח העבראל תיאופרה הדעווה ידי לע

 .יכרותה
 ־לתל המחלמה םותב רבע ,ופי ידוהי לש יכרותה שורגה ירחא
 תנוכשב תיב הנב ןכמ־רחאל .תוקרי תריכמל תונח חתפו ביבא
 רטפנ .תוקרי תריכמל תונח ותיבב חתפו וב רוגל רבע ,ירויפיטנומ

 .ו״כשת טבשב ׳ד םויב ,75 ליגב ,ביבא־לתב
 ןומיר בקעי :ויחא
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 ל״ז קביש הבוט

 היבאל ץנבירד רהנ לע ןי׳זבודב הדלונ
 .הכרבל םתרכז המאלו הקכיל ףלוו ׳ר

 רחוס היה ל״ז הקפיל ףלוו ׳ר היבא
 ..ןקסעו בהלנ ןויצ בבוח ,ןי׳זבודב תואובת

 רוסמ היהו וב הדקי לארשי ץרא תבהא
 הפי ןיעב ךמותו ץראה ינינעל שפנבו בלב

 .תוינויצה תונרקל הבידנ דיבו

 הירוה תיבב הקני ה״ע קביש הבוט
 ׳רל האשינ .לארשי־ץראל הבהאה תא
 הנחינ .הנפילמ א״חלבי קביש לאומש
 התיה הדי ,שונא־ימחר אלמ בוט בלב

 .הקדצו דסח ישעמ התשעו החותפ

 ילבח ורבע .התבו הלעב םע לארשי־ץראל התלע 1936 תנשב
 .םישק הטילק

 םיגיהנמל סוניכ תיב היה התיבו הנפילב הרג היאושנ רחאל
 ןכש ,""יבכמ״ה ירבחל סוניכ םוקמ ןכו ,ןילופ יבחר לכמ םינויצה

 .הנפילב "יבכמ״ה דעו שאר ןגס הלעב שמיש

 .ג״ישת תבטב ג״י םויב ,ביבא־לתב הרטפנ 1952 תנשב
 .דודשא — ינוחמש היראל האושנ םירמ התב

 .הילדו הפי :הידכנ

 קביש לאומש

 ל״ז קביש הבוט

 (ךבנפוא) רוקמו הנשוש

 אבא תיב

 ינא השקתמ ,ירוה תיב לע תונורכז תולעהל תשקבמ ינאשכ
 ,ונתיב תא ריכה אל ימ יכו ! אבא תיב .ליחתהל המב תעדוי יניאו
 הליעפה ,אמא תאו ץרמנה אבא תא ריכה אל ימ י םירוהה תא

 !י םינושו םיבר םימוחתב

 חורב ,ותוא םיבבוסה לכ תאו ונתוא ךניח ,בהלנה ינויצה ,אבא
 ,לארשי ץראב רושק היהש ימ לכ ןכו העונתה ישנאו םינקסע .תונויצה
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 ןכש ,םילק ויה אל אבא ייח .םידבוכמ םיחרוא ויהו ונתיבב והש
 ונמזו וצרמ רקיע תא ךא ,החפשמה םויקל ,וידלי םע דחי ,למע
 ונממ םישירפמ ויה ,ףסכ תיבב אצמנשמו .ינויצה לעפמל שידקה

 .תורחא תונרקלו דוסיה־ץוקל ,תמייקה־ןרקל הליחת

 רדענ ,תועיסנב אבא הבריה דציכ ,הדלי ינדועב ,ינא תרכוז
 ףאש ,ינזואב רפסל וגהנ .הרייעה ןעמל תונוש תויוחילשב תיבה ןמ
 .תועיסנב ,וכרדכ ,אלא ,תיבב אבא אצמנ אל םלועה ריואל יתאבשכ

 ןימלעה־תיבל ביבסמ הלודג רדג תמקהב לפטל ידכ ,קצולפל זא עסנ
 .הרייעבש ידוהיה

 ,םרב .ללכה תבוטל ונמז תיברמ שידקמ אבאשכ ,ונלדג וז ךרדב

 רוביצ ינקסעל דעו־תיב ונתיב היה ירהש ,דואמ םינינעמ ויה ונייח
 םירופיסל דימת ונזאק ונאו ונתיבב וכרענ תובר תופיסא .םיחרואלו

 .ץראה לע

 תונושארה תוצובקה תא אבא הוויל תושגרתה וזיאב ינא תרכוז
 הליחתה הפנעה ותוליעפש רחאמ ,יל רוכז לוכה אל .הצרא ולעש
 ־תינויצ תוליעפ לש וז הריואב ונלדג ונא ךא .יתדלונש ינפל דוע

 .ץראב ךישמהל ןוצרה חוכ תא ונבאש םג ןאכמ .תימואל

 ינב לכ .תיבב תבשה תוליל תא ינא תרכוז .לוכל גאד אבא
 — חרוא הזיא אצמנ דימתשכ ,ןחלושל ביבסמ םיבוסמ החפשמה

 ,העונתהמ חילש הזיא וא ,הרייעבש תוברתה ןגב תדבועה תננגה

 רהממ היה ,ירבע ןותיע ארקשכ ,םימעפ .תוצופתב השענה לע רפסמה
 .תירבעה הפשב ונטלש םרט ירהש ,שידיאל ונינזואב ומגרתל

 דימת ונלוכי .תיבב שפוחה תריוא תא דחוימב ינא תרכוז
 אמאו אבא .ונידידי תא התיבה איבהל וא ,וניצרש ימ םע שגפיהל

 .םברקל םיצמאתמ ,תוחותפ תועורזב םתוא ולביק

 אבא לש ובילל בורק היה ץראב שחרתהש ערואמו ערואמ לכ
 םישקה תוערואמה לע תועידיה ונילא עיגהב שגרתנ המכ ינתרכוז
 ויה .בושיל ודרח הרייעה ידוהי לכ .1929 תנשב ,ץראב ושחרתנש
 םינותיעה ועיגהשמ .ץראב םיבוט םירבחו םידידי הברה ךכ־לכ רבכ ונל

 .תוערפה דגנ האחמ תפיסא דימ הכרענ ,רקובב

 .עיגה םרט אבא .הפצמו דמוע רוביצה .תסנכה־תיבב םיפסאתמ

 אוהו .םואנל ךירצ היה אוהש אלא ,בכעתנ אוהו הלוח התיה אמא
 רביד ...לרוגה תופתוש תא ...באכה תא ראת .ורבד תא אשנו אב
 ץרפ .רבדל לוכי אלו ויפמ םילימה וקתענ עתפ .תובהלתהבו שגרב
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 םיצמאמב .לומתא רבדה ערא וליאכ ,תאז תרכוז ינא .ףלעתהו יכבב
 .התיבה ותוא ואיבה םיבר

 ץראל אבא לש ותוריסמ לע רפסלו תוברהל דוע יתלוכי ,ןכא
 ולע ,ץראב םויכ םיאצמנה הלאמ ,םיבר םידוהיש יל המדנ .לארשי
 ומצע אוה םרב ;םהיתובילב ערז אוהש תונויצה ערזל תודוה ןאכל
 וב םוקמ ,ץוביקל יתכלה ,הצרא יחא םע יתילעשכ .תולעל הכז אל
 יתשקיב ,יתחפשמב ויה הליחתב יגיגה לכ .םויה דע ייח הכישממ ינא

 .הכז אל אבאש אלא ,ןאכל םאיבהל

 ינאש תורפה לע בתכמב ול ורפסב היה האג המכ חכשא אל
 תומכ לע ותונחל ןמדזנש יוג לכל רפסל גהנ אוהש יל ובתכ .תבלוח
 .ןוסאה הרק ץראב ונתויהל הנשה תיצחמ ףולחכ .תבלוח ותבש בלחה
 לוכה תושעל ךירצש ונטלחה ונא ךא ,הכמה התיה השק .רטפנ אבא
 אמא .ונחלצהו — םיריעצה םיחאה ינש תאו אמא תא ליצהל ידכ
 החפשמה ינב רתי לבא ,םינש הברה ץראב ונמיע תויחל התכז
 .םתגישה רלטיה לש תירזכאה ודי .תאצל וקיפסה אל רבכ תויחאהו

 .ץוביקב ןאכ הייח לכ היח .ץראב התיה תרשואמ המכ ,אמאו

 תרשואמו התיה האג .השענש המ לכ הארמל תובהלתה תאלמ התיה
 .הז םויל התכזש לע האג .תסנכל רוחבל הנושארה םעפב התכלב

 .ונתיבב ושענ םיפי םישעמ הברהו םיבוט םירבד הברה ,ןכ
 .ונלוכל המיאתמו הנוכנ ךרד התיה וזש ,יל המדנ

 .ץראל עיגהל וכז אלש הלא לכל טעמ ןורכז הלאה םירבדה ויהי

 ןמרולפ יבצ קודצ

 םדא לש וביתנ
 (ץיבקדוצ יבצ לש ורכזל)

 הצוח רהנה .הלסיווה לבוי ,ץנבירד רהנה לא תפקשנה העבג
 קלחה .היסורפ — ינופצה קלחה .םינבלצה שרע ,ןרמופ לבח תא
 הרייעה .הלודגה היסור טילש ,ינשה יאלוקינ ראצה תמדא — ימורדה
 תומחלמה תפוקתמ ינלופה םעה תורוקב תרכזומ .הקיתע איה ןי׳זבוד
 תיסורפ הדש־ריע .בולוג — רהנה לש הזמ רבעמ .בלצה־יאשונ םע
 .הרקדזה קפואב .םיקיתעה היתבו םירצה היתובוחר לע ,תיסופיט

 .13דר האמהמ םינבלצ תריט ,לוממ העבגה לע
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 קודצ לש ותיב דמע ןי׳זבודב העבגה לע
 ¬ושמה אבסה לש ותיב ,ץיבקדוצ שריה

 ¬פהש תיב ,יתרוסמ ידוהי תיב .ונלש ףת

 ,םידלי וב ולדג .ותביבס לע תומימח ץי

 ןמוא היה החפשמה־שאר .תונבו םינב
 ¬וקל לע .תוטייחהו תונוורפה תכאלמל

 ,תינלופה הלוצאה ינב םינמנ ויה ויתוח

 ¬ימדאה ישנא ,הביבסהמ תוזוחא־ילעב

 ינש .רמוכה ףאו תימוקמה היצארטסינ
 .הקוחרה הקירמאל ורגיה תבו םינב

 ידומיל לע דקש ,םהרבא ,םינבה דחא
 ¬יב םג תודחא םינש השע .לוחו שדוק

 ¬וכז .םינש 3 ראצה אבצב תריש .הביש

 השמו ץיבקדוצ םהרבא לש הנומת יל הר
 אבצה ידמב ,קחצי לש ויבא ,גנילרפש
 השאל אשנ םהרבא .םיעשתה תונשב דחא דודגב ותריש םה .יסורה
 וימעב לעבכ בשייתה .לובגה לש ינשה דצהמ ,הצנידורב ריעהמ תב
 היה .ליכשמו רשי שיאכ וינפל ךלה ומש .ויבא לש עוצקמב קסעו
 ותחפשמ ינבל קר אל החוורל חותפ היה ותיב .הליהקה יסנרפמ דחא
 -שארכ ןהיכ הנושארה םלועה תמחלמב .ךרצנ לכל םג םא יכ ,הפנעה

 םיקה .דחאכ םירצונו םידוהי ,דובכב וילא וסחייתה םיבשותה .ריעה
 .ריעה זכרמב תודימ־תיב

 םירוענו תודלי
 םלועה־תמחלמ ןמזב וירוה תיבב יבצ הליב תודליה תונש
 תרוסמה תא וכותל גפס .רדחב דמל .דימא היה תיבה .הנושארה
 םייחה ,העוגרה הריוואה ויפוא לע העיפשה טעמ אל .אבא־תיב לש
 ותויהב םג .תדל תויטנ לעב דלי היה יבצ .םיעוזעז אלל םיוולשה
 היהו ומויב םוי ידמ ןיליפת חינמ היה ינוליחה יממעה רפסה תיבב
 .ורשוי לשב ותוא ונבהא .תודהיה יכרעל רושקה רענכ וניניעב בשחנ
 תשרפ לע ,םייתרוסמ םיתבמ םינבה בורכ ,אצמנ ותורגב תונשב
 תא עדי .הברה ארק .ךשומה הווהה ןיבל רבעה ןיב ,םיכרד
 ושפחבו המדיקה םלועב הייהת ךותמ .שידיא תפשב םינוקיסלקה
 .ינלאמשל ךפהו תינויצה רעונה־תעונת לע ףא חספ ,קדצהו תמאה תא
 רסמתה ךכ ,ותודלי־ימיב המלש הנומאב ןימאמו יתד היהש יפכו

 .תיטסינומוקה הסריגל ושפנ־טהל לכב

 ץיבקדוצ קודצ יבצ
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 ,עדי ,בורקמ יבצ תא ריכהש ימ ,השעמל .הרואכל קר היה הז

 היה תוסומכה תופיאשה רוקמ .םח ידוהי בל םעופ הזה םלעב יכ
 .ןויצל הביש

 רוחבה .תונוורפה עוצקמ השראווב דמל םישולשה תונש תליחתב
 ־תאריב .הריבה־ריעב ריכהלו דומלל היה רשפאש המ אמצב התש
 עמוש היה .הקצמולט בוחרבש םירפוסה תדוגא לא רס היה דובכ
 קימעהו ביחרה .םירפוס ןיב םייבמופ םיחוכיו רחא בקעו תואצרה
 .שידיאב םיריש הפי רישל עדי .הרבחב לבוקמ דואמ היה .ויתועידי

 הערכה־תעשב

 לייח היה .ןרמופב הנח ודודג .אבצב תריש .ןי׳זבודב בשייתה
 .קשנל םירבחה לע בוהא ,עמשוממ ,בוט

 ,ןוטלשל רלטיה תיילע םע הינמרגב ולח רשא ,תורומתה ידה
 םיידוהי־יטנאה םיקוחה .תוימשיטנאה הרבג .ןילופב םהיתותוא ונתנ
 לצא םידוהיל הביאה תא וריתה הינמרג ידוהיב תוערפה ןכמ־רחאלו
 תוירבה .ףלוח רבדכ תועפותה תא ולביקו ולבס םידוהיה .םינלופה

 .ןילופ תא ףוקתל זיעי רלטיהש ונימאה אל
 ידי־לע לובגה די־לעש חטשה לכ שבכנ המחלמה ץורפ םויב
 .הברה םחליהל קיפסה אל םלוא ,סייוגמ היה יבצ .רלטיה תוסייג

 יצאנה שבוכה .הרהמב טטומתה ןילופ אבצ לש תוננוגתהה ךרעמ
 .םידוהיה לע טרפבו ,ןילופ לש היסולכואה לע ופכא תא דיבכה

 הנתינ םידוהיל .הינמרגל חפוס ןילופ לש יברעמהו ינופצה קלחה לכ
 ךרואל עונל םידוהיל היה רוסא .תולפשהו תושיגנ לש תמדקומ הנמ
 ינפב עבוכה תא ריסהלו בוחרה ידיצב תכלל ויה םיבייח .תוכרדמה
 תודובעל םינקדבע םידוהי םהיתבמ ואצוה .לוממ אבש ,ינמרג לכ
 .תוכמו םיפודיג הוולמ התיה הדובעה .הפשא תרבעהו תובוחרה יוקינ

 וענ תורייעו םירעמ .שוריג־ווצ אצוה רפסמ תועובש רובעכ
 ,שוכרה לכ לע םיתב םהירחא וריאשה םישנא .ץראה זכרמל תורייש

 .ויניע ומב הז לכ תא הזח יבצ .תורוד לש םלמע ירפ
 יחאו יבצ םג םירחא ןיב .היסורל ,החרזמ וחרב םידוהי תובבר
 .והשכיא וססבתה .הקייליו ריעל ועיגה םה .ח״לבי לארשי יכדרמ

 םיעוגעגה םלוא .החפשמ ינב ןיב היה .הביבסהמ הצורמ היה .דבע יבצ
 תא וכירדה ןי׳זבודמ הרוקעה החפשמה לרוגל הגאדהו ותדלומ־ריעל
 תרבעה םשל ןילופל רוזחל תושקב תשגה הרתוהש רחאל .ותחונמ
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 יפכ ,ימוקמה ןוטלשל השקבב יבצ םג הנפ ,הקייליוול החפשמה־ינב
 .ןומט חפ — התיה תושקבה תלבק .םירחא םידוהי הברה תאז ושעש
 היסורמ האיציל ןויסנב ומשאוה ,ורצענ ןילופל העיסנל םידמעומה לכ

 .הדובע תונחמל וחלשנו לוגיר תרטמל

 יסורה קוחרה ןופצב

 הלאכ תונחמ .יסורה קוחרה ןופצב תונחמה דחאב אצמנ יבצ
 תובחס ייולבב םהב ובבותסה .םייפוס־ןיא םיחטש ינפ לע םירוזפ ויח
 .םיארונ םייחה־יאנת .תומואה לכמ ,םישושת םדא־ינב םיפלא תואמ

 לכוא ,לד שובל .עקרקה תרשכהו דע־תורעיב םיצע תעידגב ודבע
 50 דע ףרוחב רופכה .םויב תועש 12 ךשמב תכרפמ הדובע ,םוצמצב

 .שלחנו ךלה יבצ לש ותודגנתה־חוכ .םיבולע םיפירצב םירוגמ .תולעמ

 .שולחו םונצ השענ .לקשמב דרי ,ויתוחוכ תא דביא

 העדוה אלל ,ימואתפ ןפואב ררחוש ,1942 תנשב ,םימיה דחאב
 לארנגה .םיינלופ םיחרזא לש הלודג הצובק םע דחי ,תמדקומ
 ררחשל םיכירצ ויה ויפל ,םכסה ידיל ןילאטס םע עיגה יקסרוקיש
 אבצ היסורב םיקהל תושר הנתינ .ןילופ יחרזא לכ תא תונחמהמ

 .ינלופ

 רכנב ינלופה אבצב
 .סרדנא ינלופה לארנגה ידי־לע םקוהש ,אבצל בדנתה יבצ

 םיניצק ידי־לע ןמוא אבצה .ונתיאל רהמ רזח ןיטקרסקה יאנתב
 .ןילופב השענה לע םידה היסורל זא רבכ ועיגה .םיינלופ םילמסו
 לש תוישונא־יתלב תושיגנ לעו םידוהיל םירוגס תואטיג לע ועדי
 חור־רצוקב וכיח ,םהיניבש םידוהיה טרפבו םיסייוגמה לכ .םיצאנה
 היה הזה אבצה .יצאנה ביואה םע דדומתהל ולכוי וב לודגה עגרל
 .הילטיאו הקירפא־ןופצ ,תימורדה תיזחב םחליהל ,םכסומה יפל ,ךירצ

 בזע דודג רחא דודג .המורד וענש תובכר לע ולע תוסייגה
 תורחא תוצראלו קאריעל ,סרפל רבעו היסור תמדא תא ינלופה אבצה
 ויתסב הז היה .רפסמ תועובש דדגבב היה יבצ .בורקה חרזמה לש
 ורהנ דעומו גח ימיב .רכינ היה סרדנא אבצב םידוהיה רפסמ .1942
 ךוניחה .הביתה ינפל רבע יבצ .הליפתה יתבל םידוהיה םילייחה
 ןילופמ םירוחבה .הקוחרה דדגבב הלא םיעגרב ול דמע אבא תיבב

 .םהיתובא תמגודכ ,זנכשא חסונב וללפתה אטילמו
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 םישדחה םייחה

 םידידי אצמ .םימיה רבכשמ םידידי רחא רת ביבא־לתל ועיגהב
 תודהי תא דקפש ,לודגה רבשה לע ול עדונ זא קר .םיבורק ףאו
 עיגה .ומלוע וילע ךשח .לובג ועדי אל םיעוגעגהו תושגרתהה .ןילופ
 םייחב ךרע קר שי ידוהי ליבשב יכ ,תעדל חכונ .ישפנ רבשמ ידיל

 .ץראב ראשנו דוע דישמהל אל טילחה .לארשי־ץרא תמדא לע

 ותוא וריכה .וידידילו וירבחל םיעודי ךליאו ןאכמ יבצ לש וייח
 .השדחה וייח־ךרד םע םלש ,ויתוכילהב יניצר ,תוירבל חונ שיאכ

 .רוסמ אבאו בוט לעב .ביבח היה .ץצולתהלו קוחצל עדי

 .וימי תירחא דע דילגה אל רשא עצפ ראשנ וכות־ךונוב םלוא
 באכו הגות ,וינפ וניצרה ,אטילו ןילופ תודהי לש האושה לע ורבדב
 ,וירוה ורג השראו וטיגב .וביל־תונופצ תא עדי ינומכ ימ .ויניעמ ופקשנ
 1942 ץיקב רטפנ ויבא .םהיתוחפשמ םע תויחא יתשו םיחא ינש

 .הקנילברט תופרשמב ופסינ החפשמה־ינב ראש לכ .בל־ץבשמ

 תא רובעל ןכומו ךורד היה .השרווב 1939 רבמבונב ויתיאר
 םייתסת המחלמהש ,הווקת אלמ .קוטסילאיב תוביבסב היסורל לובגה
 עורזה לע לוחכ דוד־ןגמ םע םינבל םיטרס קר ונדנע זאו .הרהמב
 אל םיזג־יאתו תופרשמ .ובשח אל דוע תואטיג תמקה לע .תינמיה

 .רתויב םילודגה תורוחש־יאבנמ לש ףא םתעד לע ולע

 .1939־ב ־רשאמ רחא יבצ הז היה ,1950 תנשב בוש ונשגפנשכ

 והואשנ רשא םייחה לש םירידאה םימרזה תלוברעמב ךכדזה שיאה
 .םיחטבמ־ףוחל ,םולה דע והואיבהו

 הארש םיטעמה דחא .אבא־תיבמ ןורחאה ,יבצ ונתיאמ קלתסה
 .תוניחבה לכמ רשיו םלש ראשנו התוירזכא אולמב המחלמה תא

 ינפל םיימוי קר ירה .ונניא יבצש הבשחמל לגרתהל השק
 די קרש לככו .וניניב ךלהתה התע קר ירה .ותיא ונחחוש ותומ
 םירופיס לש הלדנ־יתלב ןיעמב חתופ היה ,וילע הבוט התיה תונורכזה
 םירבח ומצעל בריק .ריע״ינב ,החפשמ ינב דקופ היה ןוצרב .רבעהמ

 .בבר־אלל רשויו הבוט תוגהנתהב הדובעל

 -יאלמו םירישעה וייח תא םירופס םיפדב לפקל יחוכב ןיא

 לע תועמד־יוור בגרכ הלא יתולימ אופיא ושמשי .יבצ לש האלתה
 .ןנערה ורבק

 .רעצו ןוגי דוע ועדת לב —םילוכשה םהרבאו דיוד ,הוח ,הרשל
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 ונניא יכ יבצ לע

 תא ,ארונה ןוסאה תא ועבק תודחא תוינש .תוומה אב ףתחכ
 .םדאב רקיה — יבצ ידוד־ןב לש ולרוג

 ,הרוסמ השיא הראשנ .הנטקהו הלודגה החפשמה — ונמתייתה

 ...םירקיו םיבוט םידלי
 ץלאיא ,ילע םירבועה םישק םימיבש ,ישפנב יתימיד אל
 הזה םשה .יבצ ויתארק אל םלועמ .רקיה יתחפשמ־בורק ,ךדיפסהל
 ברקב רידת ויתיאר הז םשב .קודצ היה יתימאה ומש .ןאכ ול קבדנ

 .הפנעה ותחפשמ

 תוורפל רחסמ תיב ,הדימא החפשמל ןב ,דלונ ןי׳זבוד הרייעב
 .ריעה ראפ ,תדבוכמו תסחוימ החפשמ .םהל היה הכאלמ־תיבו

 הז ימ .ריעה־שארכ ףא ןהיכ ןמז־קרפ .הליהקה יסנרפמ — ויבא
 האגה ידוהיה ,׳ץיבוקדוצ םהרבא תחפשמ תא עדי אלו ריכה אל
 דחא .תויחאה יתשו םיחאה תשולש וכנחתה וז חורב .ןתלעפהו
 תונשב ,ץראב םייתנש השע רוכבה ויחא .בהלנ ינויצ היה םיחאה
 תעד ונק ,ודמל םלוכ .וריעל בש — תולגתסה יישק תמחמ ךא .20־ה

 .תורחא םירעב

 עיגהל ידכ ,דומלל ותודלימ ףאש ,םיחאה ןיב ריעצה ,קודצ
 ארקו דמל ,םייחה יחטש לכב היה הרועמ .ךכל עיגה ףאו םיגשיהל
 ףא לע ,תוינלאמש ויה ויתופקשה .שידיא תורפסב דוחיב ,הברה
 — ונלצא םהל וארקש יפכ וא ,טסינומוק בשחנ ,ותיבב החוורה

 ."יטסינומוק־ןולאס"

 .ונלש תואידיאה רחא וביל הטנ אל המחלמה ינפלש םינשב
 .ירבעה רעונה לש וכרד לע תובר םיחכוותמ ונייה ,ותיבב סנכנו אצויכ
 ךוניחה יכרעל ,"ריעצה רמושה״ל הקומע הכרעה עיבה דימת ךא

 .ולש
 ,1939 תנש האבש דע .ונריעב החוורב וייח תא להינ וז הרוצב

 תוימשיטנאה שאר המירה וז הנשב .הינשה םלועה־תמחלמ ץורפ תנש
 המחלמה ץורפ םע .תושק הלבס תידוהיה היסולכואה .ןילופ תורייעב

 .וניניב םירשקה לכ וקתונ
 ־ינב לע הדריש האושל דרח היה בלהשכ ,1943 יהלשב ,הנהו
 תודהיה תא ותומדב יתיאר וליאכ .קודצ ידוד־ןב יצוביקב עיפוה ,ונמע
 רבכ ונידידיו וניבורק לש םבור בור .הלודגה יתחפשמ תאו היוודה
 רפסלו רפסל יבצל ול היה ונימב דחוימ ןורשיכ .םייחב ויה אל
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 לעו הזיבה לע ,ונריע ידוהי שוריג ,תואלתו ןברוח לע תואיל־אלל
 תונומת ךיניע דגנל הלעמה ןמאכ ,ןייצ םיטרפה לכ תא .הלפשהה
 .עיגה הקוחרה ריביסל דע ,ץראל ץראמ דדנ ,האושהמ לצינ :תויח

 ,םינמרגב םחליהל תורשפא לע ול עדונ רשאכ .יטילופ ריסא היה

 ךכו ,סרדנא לרנגה לש ודוקיפב ,ינלופה אבצל בדנתמכ ףרטצהל שח
 רוסא םיזג יאתו תופרשמ רחאלש ,האלמ הרכהל אב .ץראל עיגה
 ףרטצהו ינלופה אבצה תא בוזעל טילחה אוה .םירז תודשב תוערל דוע

 .ץוביק ייחב רהמ בלתשה ,יבצל ומש תא הניש .ונילא

 המ־תפוקת רחאל ךא ,ןד ץוביקל רבע ותחפשמ דוסיי םע
 .ונילא רזח

 קר אל שרתשה .ינופצמו ליעפ ,ץורח רבחל היה ובוש זאמ
 .וילע ליטה ץוביקהש ,םינושה םידיקפתב םג אלא הדובעב

 לעב ,תופי תונוכת לעב ,יתוברת ,תוירבל חונ ,טקש םדא היה
 .וניניב ויחש םירוסמהו םיבוטה םירבחה דחאכ ותוא רוכזנ .םיכרע
 גגילרפש קחגוי

 ...דאמ יל רקיה ,יבאל

 ־אלמו רהונ םוי לש ורקובב ,ריהב ץיק־םויב ,םואתפ־עתפל...
 — שמשה החרז התע־הז .םיימשה ינפ ורדק ,המולהמ ילע הלפנ ,ןור

 .בלב — הלפא .לוכב הלפא ,תורדק ,ךשוח רבכו

 םואתפ .דוע ונעמשא אלו ,אבא ,ךלוק םדנ םנמאה... 7 םנמאה...
 ...ז רוסמ הכו בוט הכ ,זילע הכ התאו ונברקב ךארנ אל

 ,אמא ירבדו םירבחה ירבד םינוכנ םאה ,בוהא אבא ,רקי אבא

 תלמ אלב ,ונתבזע הככ יכ ,אוה ןוכנה ז דעל ךתוא הארא אל יכ
 ?םולש־תרימא אלב ,תחא הדירפ

 ;תרחא הדירפ וז םעפה ךא ,התאו ינא ,ונעדי תובר תודירפ

 .לכמ תירזכאה איה ןכ־לע ...חצנל הדירפ וז ; הכורא־הכורא הדירפ וז

 ,רבד יתעדי אל ינאו ,באמ ינתראשה המותי .רזכא לרוג ...אה

 .שארמ יתרהזוה אל

 .ייח לכ ךשמ ינוולת וז הלמ — ״אבא״
 שיגרהל תיצר .יבצ — ךמשב ךל ארקל תישרה אל םעפ ףא

 ...אבא — ךל ארוקה ימ שי יכ
 תא ךרשבמ שח תייה ,םינוש םישנא ןיב דדונ תייה בר ןמז...
 רואב ךיתורוק תא תרפיס ,ךידליל ,ונל .ושוחיו ושח םיבר אל רשא
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 םירופיס ךותמ ףקתשמה תא יתשגרהו יתיאר ,אבא ,ינא ךא ,דורו
 .וזח הברה הכ ,ואר הברה הכש ,תוצצונה ךיניע תא יתיאר .הלא

 אל רבכ התאו) זא־קר — זאו ,השיא תאצמ ,ץראל תאב ,הנהו
 ךתמחנ התיה רשא ,ךתחפשמ תא ,ךתיב תא םיקהל תוליחה (ריעצ

 .המחלמב תדביא רשא לכ ירחא ,הדיחיה

 ךנוצרמ אל .ךירוחאמ לוכה תבזעו תכלה התא ,אבא ,התא...
 םייחה תא תבהא דימת ,ךפיהל .םייחה־אנוש אוה התא אל .תכלה
 .תוריסמבו תועינצב התוא תישעו ךתדובע תא תבהא .םה רשאב

 תפאש אל םעפ ףא ;ךתוא ובבוס רשא ,םישנאה תא תבהא
 תוריסמבו תונמאנב ךא ,טקשב ,העניצב ךלש תא תישע ...תולודגל

 .הבר

 םייחה .הרק אל רבד .הנתשנ אל רבד — ךכ .תבזע לוכה
 ...היהשכ לוכה .םיכישממ םלולסמב

 אצמא ילוא ,בושו בוש הטיבמ ינא .הנימאמ ינניא — ינא ,ךא
 תראשה ךא ...היהשכ ראשנ לוכהש ןכתי אל ירה ,והשלכ יוניש
 וניתוביל תא קר .תסרה אל רבד ;תעזעז אל רבד ,אבא ,היהשכ לוכה
 — ישפנב רצונ ללח .תועוסש ,תולוח — וניתושפנ .תרבש ,תסרה

 ...לודג ערק
 תפסונ םעפ רמול תוכזה ינממ הלטינ יכ ראותיה ,ןמואיה...

 ...ז ןכתייה .אבא — ייחב
 ןלר ולו — תחא םעפ דוע תוכזה ינממ הלטינ יכ ,ןמואיה

 ...תחא תיהבא הקישנ ולו ךממ לבקל ,ךתרבחב תויהל ,תחא

 ךירופיסל ןיזאאו םייברע לש תועשב ךתא דוע בשא אל םאה
 ...ז רפסל תבהא םגו תעדי רשא —

 .ןמאנו רוסמ ,גאוד ,יל תייה בוט בא ןכ לע יכ ,ךילע ינא האג

 השוע התא ךידלי ןעמלש תעדי קר םא ,רתוול תייה ןכומ לוכה לע
 .תאז

 בהזו ףסכ יל המ"
 ,םינינפו רקי יל המ

 "?ידלימ קוחר ינאו

 .ייח לכ — ינורכזב ראשית הזכו תייה הזכ ,אבא ,ןכ
 םהל שי .יתורבחו ירבח לכמ ינא תרחא ,םירחאמ ינא הנוש
 ינניא ינא .םדאל ול שיש רתויב רקיה רבדה םהל שי ,םירוה
 קר תכלל םדא לוכיה ."תיצחמ" םע קר ךישמהל ילע רזגנ .םהומכ

 ...?וידימ תחא לע קר ןעשיהל אוה לכויה ?תחאה ולגרב
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 הב העשב ,םוי־םוי ךל ינא הפצמ ןיידע .הנימאמ ינניא ןיידע...
 רזוח ,ךתומד תא יניע דגנל ינא האור .ךתדובעמ בושל התא ליגר

 .(ףעזו רס ךניא ףייע ךתויהב םג ךא) הדובעהמ ףייעו שושת התא
 הצור .ךלש יבבלה "םולש״ה תא ינא תעמושו טעמכ ,הנה
 .תחא־תבב תוצפנתמ יתוילשא לכ ךא ; ״אבא םולש,, — תונעל ינא

 העקש רבכ־הז שמשה .ברעה דע ינא הפצמ .אב ךניא התא
 — התאו ...אב אל ןיידע התא ךא ,םוקי ינפ הסכמ הכשח .ברעמב

 אובת אל התא — דעל דוע אובת אל התא — םישנאה םירמוא ךכ
 ...םלועל

 ...?םה םיקדוצ םאה ?יבא — םהירבדב ןומיא תתלה

 .ןימאהל הצור ינניא .המינפ יכותב ינא תקעוז ,אל ,אל ,אל
 םינפ הלומ דומעל יתוא החירכמו לוכה תפשוח איה תואיצמה ךא

 .םינפ לא

 ז תירזכא הכ איהו — תאז תושעל לכוא ךיא
 ה ו ח

 סקונזור הנח

 םהרבא ׳ר לש ותדכנ התיה .ןרב תיבל ,ל״ז סקונזור הנח ,יתסיג
 ליגב היבאמ המתייתנו רחאמ .ותוישיאמ הברה העפשוהו טשיינ
 בסה .הקבר — המא יבא ,אבס לש ותיבב תוהשל התבריה ,ריעצ
 ,ותורישע לשב קר אל הביבסב אצי ועמישו םינפ תבר תוישיא היה

 .בהלנ ינויצו ליכשמ ,הרותב לודגכ ףא אלא

 הרוסמ ,תוכילה תמיענו שפנ תליצא השיא התיהש ,םאל םג
 התוישיא בוציע לע הבר העפשה התיה ,הביל לכב הידלילו התיבל
 הבריקב קימעהש המ ,הבסלו המאל דואמ התיה הרושק .הנח לש
 אלש הנידעו הקומע השוחת ,תיתחפשמה תוכייתשהה תשוחת תא

 .םימיה לכ התבזע

 ונתחפשמ לא הרהמ דע הרשקתנ ל״ז קחצי יחאל האשינשמ
 ,םיריעצה םידליה ,ונילע העיפשמ איהשכ ,ונתיאמ תחאכ התיהו

 .התוצילעמו התבהאמ

 תוימשיטנאב השחשמו ,הביבסמ השענה לכל התיה הרע
 םוקלו וירחאמ לוכה תא שוטנל יחא תא הנבריד ,תכלוהו תרבוגה
 םידחוימ םיצמאמל הכירצ התיה אל ,ןכא .לארשי ץראל תולעלו
 ,םהל רשא לכבו םינלופב ושפנ הצק אוה ףא .ןכ תושעל וענכשל ידכ
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 .םינלופה ןיב לייחכ ותרשב תוימשיטנא לש המעט םעטש םג המ

 דחי ,וילא הפרטצה רשא ,הנח לש הדודיעב ,ץראל עסנו םק ןכ־לע
 .םישדוח רפסמ רובעכ ,עבראה ןב ןבה םע

 תרשואמ התיה הנח ךא ,ץראב זא םיאנתה ויה םישק ,םנמא
 .היתובקעב תולעל ןי׳זבודבש התחפשמ ינב תא ררועל הלדח אלו

 ןכו ,יכונאו רוכבה יחא תב ,יתויחא יתש :םהלש תא ושע היבתכמ
 םלרוגמ ,ךכל תודוה ,ונלצינו לארשי ץראל ונילע ,היחאו היתויחא

 .הפוריאב םירתונה לכ לש רמה

 איהשכ ,יחא קחציל הנמאנ תנעשמ התיה םינשה לכ ךשמ
 םוקל והתררוע תואלמיגל יחא אצישמו .התיב לע התוישיאמ הרשמ

 .םידכנהו תבל ךומסב אצמיהל ידכ ,תרבד ץוביקב עקתשהלו

 ,המוקמ תא הרהמ דע האצמ ,תיצוביקה הרבקב ,ןאכ ףאו

 ,םידליהו ץוביקה ירבח .הצורחו תיתוברת ,תוכילה תמיענ השיאכ

 .הבהאבו תוערב הילא ורשקתנ ,הידי ישעמ םירדוס ואשנ םהמ םיברש

 ורפע יבגר םהל ומעני ,סש ורבקנו ץוביקב ורטפנ קחציו הנח
 .תרבד קשמ לש

 סקונזור הדוהי

 גנילרפש הדוהי תומ לע

 1940 רבמטפסב 17־ב דלונ
 1963 רבוטקואב 29־ב רטפנ

 חאל הניק
 .ןוסאה עריא לומתא קר יכ ,המוד םלוא ,םימיה םיפלוח

 רשפא םאה :םילאושו קירה ללחה לא םיהובו םיהות ונראשנ
 .דוע ונניאו חא יל היה — רמול ינא לוכי םאה ,רבע ןושלב ךילע רפסל

 ,םלוא .גהונ וגהנמכ לוכה .םיליגר םימי םה הלא ,הרואכל

 ךניא הז דציכ : קעוז ומכ ,םייחה־יעגרמ עגר לכ .לוכב רסח התא
 .ונמיע

 תולדל ץמאתמ ינאש העשב ,ולא תורוש בתוכ ינאש העשב
 ־הטעמל דעבמ ,םישמ ילבו ,תנרוקה ךתומד ילומ תדמוע ,םילימ
 ,םינשה ןתוא לא רוזחל םיענ הכ .יתפש לע ךויח הלוע ,תומדה

 טיבהלו ךדיב ידי בלשל ,ךדיצל תכלל ,תורשואמ תודלי־תונש ןתוא לא
 יב םילוע םה ,רופסמ םיבר םה תונורכזהו .תומעפנ םיניעב ךילא

 .רבעה־יכבנב םיעקוש רחאו םילועו
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 ןיאמ ביטימו רוסמ חא יל תייה
 ךומכ

 ,אמא לש התלחמ ימי תא רכוז ינא
 הרוצב תעדי .תיבב היה אל אבא רשאכ
 ןיעמ ךל היה .רסחה תא אלמל האלפנ
 ־ושעשו תודגא ,םירופיס לש הלדנ־יתלב
 דלי לש וביל קתרל תעדי םהב ,םסק־יע

 .ןטק
 ,ההות דימת יתייה םימיה תוברב

 י הלא לכב דומעל חוכה תא תבאש ןיאמ
 ףוגבש תולבגמ ןתוא לע תרבגתה דציכ

 הזכו .תלוזל ךדי טישוהלו רוזעל תעדיו
 ,קבאנ דימת :ןורחאה ךמוי דע תראשנ
 םלועלו םלוכ ומכ תויהל ףאוש דימת

 .רתוומ וניא

 לכ תעקשה ץק ןיא תוריסמב .םומעיש לש עגר תעדי אל
 קופיסה תעבה תא וניאר .ךרצעל היה לוכי אל שיאו ךתדובעב ךיתוחוכ
 רמול חורה ונב דמע אלו ךיפכ־למעל ךתדרח תא וניאר .ךינפ לעש

 .רוצע :ךל
 םיפוצ ונדמע — םיגאדומ ונאו התיבה בושל רחאמ תייהשכ
 רוטקרטה לע עתפל ךוניאר .תברקתמה ךתומד תא תואגל ןולחה רבעל
 היניע תא יתיאר .ךלמע ירפ תא תוליבומה ,תולגע תרוש ךירחא ךשומ

 .ונתושי לכ תא ףיצה הוואג שגרו ,אמא לש תונרוקה

 ךל ואיבהש יפכמ רתוי בר רשוא תעדי אל םלועמש ינמוד
 .םלוככ תייה :ךשפנ־תאשמ תא תמשגיה .וניניב תונורחא םינש ןתוא
 .תבש אל רבכ םשמש ,תודימ־לודג תיב ותוא רבעל דחפ ילב תדעצ ןכלו
 יתשח עתפו ךדיל ךלוה יתייה .םינורחאה םימיב דאמ ונרשקתנ
 הוולשה תאו ןוחטיבה תא יתיאר םלוא .ידי יתשב ךקיזחהל זע ןוצר

 .יתרצענו ךינפ לע הכוסנה

 ־תציחל .ךרד־תרבכ ךיתיוול .םלועל חכשא אל ונתדירפ םוי תא
 רפרפמ בלהשכ תקחרתמה ךתומד ירחא בקוע ךשוממ טבמו המח די
 .הנומאו הווקת יאלמ ונייה תוששחהו דחפה ףא לע .דעור ילוכ־לכי
 קועצל יתיצר החלצהב רבע חותינה יכ ,הרושבה תא ונלביקשכ
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 חתמ לש תובר הכ תועש רחאל רורחיש תשגרה יתשח .החמשמ
 העידיה האב םערכ .בר ןמז וכרא אל ולא תועש םלוא .םיבצע־תטירמו
 החמשה ונל הדבא םמיע ,ךל ודבא ךייחו קופדמ דמע ךביל יכ

 .הכישח םיפופאו ןואכידב םייורש ונראשנו

 םיגופס ונאשכ הנורחאה ךכרדב ךתוא וניוויל ! רקיה הדוהי
 םינמאנ תויהלו קבאיהל ךישמהל ןוצר םירודח םלוא ,רמ באכ

 .ךרכזל

 ,תבהא הכ רשא ץוביקה .הנפא רשא לכב ינוולמ ריהבה ךטבמ

 .ךנדבא לע באודו לעשו דעצ לכ לע ךתוא אלמ

 .תונורכז קר ונבילבו ךישמהל חוכה ונל דומעיו ןתי ימ

 .חצנל םולש ,יחא ךל םולש

 והילא
 ינב הדוהי ,ינב

 ןכותב תומלגמה ,תוטושפ ,תוליגר םילמ יתש — דעו־םלועל
 םיריעצ ,םיפי םייח לש םוהת רצי הזה חצנה .תוומו םייח — חצנ
 ,הקספנ םייחה־תמקר רשא ,ותחירפ אולמב ,ריעצ םלע לש םירוהטו

 ...בלה־תונופצ תא םוקרל ליחתה דיתעהש העשב ,תירזכא תוימואתפב
 ןחבימב דמע אלו דגב ...!בלה היוא !בלה !םייחה ליתפ קספנ

 .עדגנו — םייחה־למזיא

 הלוכי דיה ןיא — ןימאמ בלה ןיא !אל םלועל י םימוחינ שיה
 .תאז הרמ תמא לע בותכל

 רקיה וננב ,ךמש תא חיצנהלו בותכל יתלחתה תודחא םימעפ
 וננה .ונתיבב תוררוש תובצעו תולבא י רבדה ןתינה .ונל בוהאהו
 בשוח ,ונבריקב התא ךלהתמ וליאכ ,דימת היחנו ,ךמיע םייח ןיידע
 בותכל ז םיריעצ םייח ססות ,ריעצ םלע ז ירשפא הז םולכ .ונמיע

 .ךזו שפנ־ןידע ,בל־בוט ןב !דעו םלועל חיצנהלו

 ורבע םישדוח ףא ,הניש־ידודנ לש םיכורא תוליל ,םימי ופלח
 ',םיקרפ תולעהל ,קזחתהל ,רבגתהל ילע .ונכותב ךניא תמאבו —

 .םירצקהו םיוולשה ,םיפיה ךייחמ םיקרפ

¥ 

 י״ע תצצפומ הפיח .הינשה םלועה־תמחלמ .1940 תנש יהלש
 תרתוח תינמרגה הנוכמה .יברעמה רבדמה ירעשב למור .םיקלטיאה
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 תורבחה תא תונפל םיצלאנ .יוניפ לע בשוח ץוביקה .ונילא ברקתהל
 קבד ןושארה עגרה ןמ .הלופעב תדלונ ...תעה העיגה .קמעה יקשמל
 .הדרחו הגאד המרגש ,תיטיא ,השק התיה תוחתפתהה .בלב םומ ךב

 אלמ ,אילפהל הפי ,ינידנולב שאר ךא ,ינלוח תצק !שלח ףוגה־הנבמ
 וליאכ ,תובוטו תוכייחמ םיניע ,םינידע תושגר ואטיבש םינפ .םילתלת
 .ךילע ורבע םידליה־תולחמ לכ .דמוע התא המ ינפב ,תנבה זא רבכ

 .ךלשמ תדחוימ ךרד ,ךל םיבורקה םידליה ןיב ,תללס טאל־טאל

 .ךמיע םומהו — תלדג .לעשו דעצ לכ לע הבהא ,הביח ךל ושחר

 ,אפורל אפורמ הצצורתה ! הייח לכ — לוכה ךל הרסמ ! אמאהו

 ךל הרסמ אמאהש המ אטבל ירשפא םולכ .החמומל — החמוממ
 ,הטטומתהו אמא הערכ ,^.2 ליגל ךעיגהב ?ךייח תונש יצח ךשמב

 ...הפשה תא ךל תעצפו םיינפואהמ יפרוח ברע ותואב תלפנ תע

 ■¥־

 הרק רשא תא תנבה .תועידי תשכר ,דסומב ,רפסה־תיבב תדמל
 רוזעל ךבילב שגרה ברו ,ךתנובת התיה הבר .בר רזעל תייהו תיבב
 תעב .הקיסומ תבהא .וב רשא לכו ץוביקה תא תבהא .תלוזל
 ואטיבש ,דחוימ יפויו תיניצר תשרא ךינפ ושבל םיטרצנוק תעימש

 .םילענ תושגר

 ,התיבה ךאובבו ,יאבצ תורישל תבצייתה .םומה ךמיעו — תלדג

 .אבצל רשכומ ךניא ...ונלש הידגארטה תא יתנבה ,ךיניעב תועמדב

 הכורא הקיתש ?דיתעב םייחה תא תונבל היהי רשפא יתמו ךיא
 ...םייחב קרפ ומתח תופתושמה וניתועמד 1 ךיתדדוע .וניניב הלפנ
 דע _ הזונגאידה תא עובקל ,קדביהל תעסנ הנשב הנש ידמ

 !רתוי אלו םינש שולשו םירשע קר .23 ליגל תעגהש

* 

 לש תורבדה תרשע תא תמייק .ךב התיה הליגר־יתלב תוירחא
 רשפא ךיא תנבה אל ."ךמסיחאו רזעיחא" ווצה תא דוחייב ,צ״הושה
 תכלה .רתויב השקה ףא ,הדובעה תא תבהא .תלוזל רוזעל אלש
 ¬תה .הנומש ליגב ךתוא ינרכוז .תשרדנש םוקמ לכל םינושארה ןיב

 ¬ושתו ,ךיתלאש י רקיה ידלי ,הרק המ .הרמ הכוב ,אשדה לע תכלה

 .יל רוזעיש ימ ןיא ,וחרב םידליה־קשממ תולוגנרתה — התיה ךתב
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 ךינפ לע ךוסנ היה בר רשואו תאז ונישע ונינש .יפתכ לע ךיתחקל
 ןויכרא חופיטב ,תוריכזמב ,דסומב ,הירפסב :תכשמה ךכ .םיפיה

 .הנימב־תדחוימ הבהאב וילא תרשקתהש עטמה־ףנעב ,ץוביקה

 .תולבגימה ףא לע — תעד־אמצ תייה ;תועידי תקמעהו תארק

 ןייטצמכ ,םיסרפ הברהל תיכז .ל״וחמ םידלי םע םירשק תרשק
 ץמואב תאשנ .הב תיצר אלש ,ח״הנה דומיל תמייס ,םינוש םיצבשתב

 .הדובעה לועב

 -¥־

 .תועלוקו תונונש ויה ךיתורעה .אירבו בוט רומוה ךב היה

 ¬סמה ,עונצ שיא תייה .תוננער דימת ךב הקבד הברה תופייעה ףא לע

 .רע קלח תלטנ הריעצה הביטחה ייחב .תומישמב תקבד ,טעומב קפת

 םירשק םייקמה רוביצ־שיאל תייה ריעצ ליגב .ןוצרב תינענ רבח לכל
 .יארחאל תישענ ,עטמה ףנעל ךשפנ ימינ לכב תרשקתה .ץוביקה לכ םע

 .םהל תלוכיו — םידיקפת ןוצרמ תסמעה שלחה ךמכש לע

 תרביד דובכ־תאריב .הז אשונב תיבב ונלש תוחישה תא ינרכוז
 תא .ץרמו הסיסת ךלוכ תייה .טרפב עטמה־ףנעלו הדובעל סחיה לע
 הגאד ,הבהא תרזחה אמאל .בר דובכ הל תאבה — תבהא החפשמה
 ךא ,םילכה לא אבחנ תייה .החפשמה־ינב רתיל ןכו .תלפוכמו הלופכ
 .רקיה וננב ,תייה הזכ .הבר תונעיהו הוולש דימת הליג ךיניע־טבמ

 -¥־

 .םיפתושמה ונייחב דחוימ קרפ םה ונמיע םינורחאה תועובשה

 הדרח ונתוא הפקת — הז ילרוג דעצמ סונמ ןיא יכ ,ונל רמאנשכ
 דעצה לע ונטלחה השק בלבו תרחא הרירב ונעדי אל םלוא .הלודג

 .ילרוגה
 תא ונדפסה ןכ־ינפל םייעובש .תעה לכ ונייה םיחותמו םיכורד
 ...ילע םירבוע םיפורט םימי :זא יתרמא .ל״ז יבצ רקיה ונדוד־ןב

 .לרוגה תצירחל הכחמ ,םילוחה־תיבב וננב םש ךלהתהב

 ־¥•

 ךינפ .תענכנ אל .ונתאמ וחכשיי אל ח״היבב םינורחאה ךימי
 .לובג ןיא דע תעמשה תופי תוידולמ .םיקחוצו םיוולש ,םיכז ויה
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 טרפ ,שחרתהל דמועש המ לע חחושל זועה יב היה אל ,ךמיע ילייטב
 ־תחורא תא .םולשב רובעי לוכה .קזחתהל ילע תיוויצ .ןורחאה ברעל
 יתדמע םכשה־רקובב תרחמלו .טקשבו תחוב תלכא הנורחאה ברעה
 ־רדחל ךתיוויל .םודר רבכ תייה ...ךיתפטיל .הרוחצה ךתטימ די לע

 ...הדרח ,הדרח ואלמ וניתובילו םיחותינה
 לליפ ימו י עמשנ המ — תלאש ,תודבכ תוחנאב ,יווד־שרע לע
 .ךל ודרח םלוכ ,ץוביקה לכ .םינורחאה ךיעגר הלאו תורופס ךיתועשש

 קיחצ־תבב םתוא תלביק .ךליצה ןעמל םמדמ םורתל םירבח וקעזנ
 ,ח״היבב םישנאה ךל ושחר הביח וזיא .הבוטה ךחורלו ךייפואל האיכ

 תא סנ לע ולעהו םיבר םישנא ימיע וחחוש .עגמב ךמיע ואבש
 !ונריקי ,רבד םוש ,רזע אל רבד םוש .ךיתונוכת

 _ ךקבחל ,ךתוארל ,להובמו עגי ,רקובב־תרחמל בוש ךילא יעיגהב

 ...י דוע ונניא !ונניא הדוהי ...םיידיב ינוספת ...יניע וכשח

* 

 _ ונתוא םיפפוא תונורכז .לתוכהמ ונילא הפוצ הפיה ךתנומת

 .םחהו בוטה ונתיבב םיפתושמה ונייח לע

 ...ךידעלב ונראשנ
 םוקמב ,קשמה תמדאב ןומט ךנה .םילוכשו םילבא ונראשנ
 היח ךחור .ךתוא םיסכמ המדא יבגר .ךדיתע תא תונבל תיוויקש

 !דימת היחתו — ונכותב

 .רקיה וננב ,ךורב ךרכז יהי

 קחצי ,ךיבא

 לגופ ןסינ

 דמלמה ,סונמ לצא ונדמל דחי .ונתודלי ימימ ונייה םיער
 הז קחרה אל ונרג .דמלמ ךסינ ׳ר לצא — רתוי רחואמו ,יקדרד
 תדר דע .רדחה לא ונתכלב ,רקובב רקוב ידמ טעמכ ,ונשגפנו הזמ

 .ברעה דע םידומילה וכשמתנ ירהש ,אתווצב וניליב םויה

 בולקל ונינש ונכייתשה ןכש ,וניניב רשקה קדהתנ ,ונרגבתהשמ
 טרופסה שרגמ לע ,ומויב םוי ידימ טעמכ ,ונשגפנו "חוכה" יביטרופסה

 .לגר־רודכב ןומיאל
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 לע ונינש ונינמנו קחשמב ונייטצה

 ¬ורחתב דחי ונעפוה .הנושארה הצובקה

 .םיינוריעניב םיקחשמב ףאו ןי׳זבודב תוי

 ¬בל בל בוט .היה רוסמו בוט רבח

 תא בזע רשאכ ונרעטצה המכ .תויר

 יפ־לע ,תירבה־תוצראל עסנו הרייעה

 ¬מוא העיסנ .לאיחי ,רוכבה ויחא תשירד

 ־תרשאב ילאמרופ םגפ לשב .וז התיה הלל

 תונוטלשה ידי־לע רזחוה ,ולש הריגהה

 ¬מו בזכואמ המכ .ןילופל םייאקירמאה

 .שיובמו באוכ המכ ,ובושב היה אכוד

 המכ ונל ובצקוהו "ץולחה" ףינס ונתרייעב דסונש רחאל
 הלבקל םינושארה ןמ יכונאו ןסינ ונייה ,(םיטקיפטרס) היילע־תורשא
 בוש .ירחא רצק ןמז — ןסינו 1925 תישארב יתילע ינא .תורשא
 אוה :תונוש םירעב ונרג ןכש ,דבלב תוקוחר םיתיעל יכ םא ,ונשגפנ
 ,םינוש םינינע לגרל ,ביבא־לתל ואובב םלוא .ביבא־לתב יכונאו הפיחב

 .ילא רוסל גהנ
 .רתוי תובר םימעפ שגפיהל ונחלצה הנידמה םוק רחאל

 ותריטפ ינפל םימי עובש .ונתודלי תונורכז ללוגל ונגהנ הלא תושיגפג
 .ונונכתב ונקסעש ,רוכזיה רפס תאצוה לגרל ,ותיבב ומיע יתשגפנ

 לע _ רענארג רשא — ורשב־ראש יפמ ,עומשל יתמהדנ המכ
 ,יתשח ןכש ,היוולהה תעשב ונורא אשניהב ,ילע הדרי תובצע .ותריטפ

 .ונבזע ןי׳זבוד לש םיבוטה הינבמ דחא דועש ,וילע ללוגה תדר םע
 !דעל ונבילב רומש אהי ורכז

 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 ל״ז לגופ ןסינ - ילעב

 ותוריעצב .ןילופבש ןי׳זבוד הרייעב ,1903 תנשב דלונ אוה
 םכרדכ .1925 תנשב הצרא הלעו ״ריעצה־רמושה״ תעונתל ףרטצה
 .הדובע רסוחמ ותויהב ,תונושארה םינשב לבס ,םיבר םיצולח לש
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 .םהל רתענ אל אוהש אלא ,התיבה בושל וב הריצפה החפשמה

 .םיישקה לע רבגתהל ידכ וחוכבש לכ השע ,הברדא

 הספ אל הווקתהו תושק תועשב ףא ובזע אל בוטה וחור בצמ
 היה רוסמ .וירחא םיכורכ ויהו םירבחה והובהא ךכ־םושמ .ובילמ
 .הקוצמב םהמ ימ אצמנשמ — רקיעב ,םהל גואדל הבריהו וירבחל

 הב ליעפ היהו "הנגה״ה תורושל ףרטצהו דמע ץראל ותולע םע
 היה .תיתנגהו תיבושי הלועפ לכל בדנתמ אוהשכ ,ותומ םוי דע
 ףאו ,םירחא תומוקמבו וכעב "שוביכ תודובע״ב וקסעש הלא ןיב
 ,"הנוב־ללוס" לש םיעובקה וילעופמ היהו ולרוג רפששכ ,רתוי רחואמ

 .םינכוסמ תומוקמל הדובעל םיאצויה ןיב היה

 תמקהב ,תפצב דובעל חלשנ הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע
 ,תפצל ותחפשמ ינב תא ומיע ריבעה אוה .ןענכב הרטשמה ןינב

 ,סרפבש ךדבעב הדובעל תאצל שקבתנשכו .ותברקב ואצמייש ידכ

 םתרנו אוה העשה ךרוצש ןיבה ןכש ,ססהל הבריה אל ,ותיבמ קחרה
 .םינושארה ןיב וז המישמל

 ותומימחבו ותוצילעב אלימו הצורמ היה דימת .ןנואתהל גהנ אל
 יכרע תא הנקיה וידליל .ותחפשמל היה רוסמ ,ןכאו .תיבה תא
 םהיתב ומיקהו וז ךרדב וידלי וכלה ,םנמאו ,תיצולחה העונתה

 .םיצוביקב

 םולחל הבריה הילעש ,הנידמה תמקהב תוזחל לגופ ןסינ הכז
 .ךכ־לכ

 תתימ תמ אוה .ושפנ חפנו ערב שח ,התיבה ובושב ,דחא םוי
 .דבלב םינש 49 ןב אוהשכ ,הקישנ

 !ךורב ורכז יהי

 לגופ ההלב

 קיזייא לאירתכ

 — םנב לאו ,ןי׳זבודבש קיזייא שריה תחפשמ תא יתרכיה

 ריעה ירברפבש ,ולש םיחרפה תווח לא יתאצישמ יתעדוותה לאירתכ
 .תישעמ הדוגע תנשל ,הנטוק

 יהלשב ,ןי׳זבודב וירוקיבמ דחאב ,תואנ רשאכ יתחמש המכ
 ־תיבב ידומיל יתמייס התע הז .ותווחב החמתמכ ינלבקל ,1922 תנש
 הכלה יתלכשהב שמתשיהל יתשקיבו בוכטסנצבש תוננגל רפסה
 .הדובעב יתלחתהו הווחל יתאצי ותמכסה יתלביק קרשמ .השעמל
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 לש ויתונוכתמ המכ לע דומעל תורשפאה יל הנתינ ןאכ
 -קוב םע .ותדובעל הביחו הנובת ,ינוגרא רשוכ ,תוצירח :לאירתכ

 ,םיצעהו םיחמצה לש םתחימצ ירחא גרקעל ידכ ,תודשל תאצל גהנ

 קדוב .הבר תונדפקב ולצא ומשרנ םלודיג ךשמו םתליתש דעומש
 ןתחירפבו ןתחימצב םינשושה תא ,םתבכרה רחאל םיצעה תא היה
 לא חלש אוהש תרצות ,לצבו םינופפלמ :תוקריה תא — רקיעבו

 .עובשב םימעפ שולש ,׳זדולב יזכרמה קושה

 לודיגל םילודגה םיחמומה דחאכ הלוכ הביבסב םסרפתנ אוה
 םינז לבקל ודיב הלע םיתיעל ,םנמאו ,הבכרהב היה וחוכ .םינשוש

 .זא דע םיעודי ויה אלש םישדח

 תעד תונקל ףיסומ אוהשכ ,ויתועידי ביחרהל שקיב דימת
 וב םוקמב ,ורפס תיב םע םיבתכמ ירשקב דמע הז ךרוצל .ועוצקמב

 .הפוריא,! םילודג םיחרפ ינג ילהנמ םעו םלתשה

 ותדובע השוע ,לילה תדר דע רקובמ למע .תואיל עדי אל אוה
 אוהשכ ,םתדובעב ולשרתהש הלא םע היה רימחמ .ןינעבו החמשב

 .ותלוכי בטימכ תושעל דבוע לכמ עבות

 ,היסור תולגב וילע ורבעש ,הינשה םלועה תמחלמ תונש

 ויניע יטבמבו םיפיעה וינפב ורכינ םה .םהיתותוא וב וריאשה
 ,תינשב אשינו בש אוהו הארונה האושב ודבא וידליו ותשא .םיבוצעה

 .שדחמ לוכה ליחתהל שקיב .וייח תא םקשלו רוזחל שקבבמ אוהשכ

 ־ינגב הלתשמו קשמ — םדוקה וקוסיעל רזחו הצרא הלע
 םיחרפ לש תולתשמ ןאכ ףא םיקהל חילצה הברה ותוצירחב .הדוהי
 אצמ בושש המוד .וינכשל המגוד שמשמ אוהשכ ,תראפתל ירפ יצעו
 ,םרב .ול דלונש ןבה םע החמשב הלבמו ועוצקמב קסוע ,ומצע תא

 תוברעב לבסה תונשו המחלמה תוארומ רחאל היה ץוצרו רובש
 בהא הכ רשא םיחמצהו םיחרפה .םועפמ דמעו וב דגב וביל .היסור
 שיאה לע םהיעבצ ללשב םיסכמ םהשכ ,ורבק תא םויכ םיטשקמ

 .ויתונש בטימ םהל שידקהש
 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 גרבדלוג יכדרמ

 םהילע לטומה תא םישועה ,םילכה לא םיאבחנהו םיעונצה ןמ
 .הנפד ירז םמצעל שקבל ילבמ ,הקד הממד לוקב ךא ,תוריסמב

 .ותחפשמ תאו ותוא ,יתודליב ויתרכיהש ,ל״ז גרבדלוג יכדרמ היה הזכ
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 ,ןמאנו רוסמ דידי דימתמו זאמ היה

 ושפנ לכב דחאו דחא לכל עייסל ןכומה
 .ודואמו

 הרייעבש קושה רכיכב אצמנ םתיב
 ונישענ ןכש ,םהילא אובל יתברה ינאו
 ¬וסמ הפוקתש םג המ ,שפנו בלב םידידי

 ׳ר — דמלמ ותוא לצא ונינש ונדמל תמי
 .ץלוה לדנמ

 תוננג ידומילל תאצל יתדמע רשאכ
 וביל תא ינפל הליג ,בוכטסנצבש רפס־תיבב
 יפ־לע .םשל תאצל שקבמ היה אוה ףאש
 וכתחנ היפ לעש ,ומא לא יתאב ותשקב
 וחלשל הילע עיפשהל ידכ ,תיבב םירבדה
 ,ןינעה תא תוחדל השקיב איה .ימיע
 ינא ירעצלו ,ברה ורעצל .םינוש םימעטמ
 האיציה ול הרשפאתנ אל בוש ,ןכ־םג

 .םידומילל

 ,ונתודידי תא ונשדיחו ונבש ,בוכטסנצב ידומילמ יתרזחשכ
 םיפרטצמו הרייעב "ץולחה" ףינס ןוגראב הלועפ םיפתשמ ונאשכ
 םיקחשמ ונאשכ ,שגפיהל וניבריה ."חוכה" — טרופסה בולקל םירבחכ

 .םינוש םיעוריאב אתווצב םילבמו תחא הצובקב

 קלח םילטונ ונאשכ ,"ץולחה" תעונתב דחי ונלעפ הברה
 .בושח תוסנכה רוקמ ושמישש ,תונוש תוגצהו תוביסמ לש ןנוגריאב

 .בר להק וכשמש םיפשנ ,בולוגב ונמייקש הכונחו םירופ יפשנ ינרכוז

 .השרוובש "ץולחה" זכרמל ונרבעה תוסנכההמ דבכנ קלח

 לטומה תא עצבמ אוהשכ ,ליעפ קלח לטנ הלאה תולועפה לכב
 תעונת רבזג שמיש תמיוסמ הפוקת .תוריסמבו תונקיידב וילע
 תא םילשהל ידכ ,הפוקל ופסכמ הווליה תובר םימעפו ,"ץולחה"

 .רסחה

 היילע־תורשאל םיפצמ ונאשכ ,ץראל הילעה תא וננכת דחי
 ונרשואלו ןתלבקל םינושארה ןיב ונייה ונינש ,םנמאו .(םיטקיפיטרס)
 ,אבשמ ךא ,ודחי הצרא ונילע אל תונוש תוביס בקע .לובג היה אל

 ,ודחי עעורתהלו שגפיהל ונרזח יתובקעב ,רפסמ םישדוח רובעכ
 .המימי םימימכ

 ונאצי דחיו ירדח לא אובל גהנ ,םיברעב ,הדובעה םוי םותב

 ל״ז גרבדלוג יכדרמ
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 ־חבטמ דילש הבחרה לא וא ,ביבא־לת לש המי תפש לע לייטל
 םע ,םהה םימיה גהנמכ ,םש שגפיהל ידכ ,יבנלא בוחרב ,םילעופה

 .ואב בורקמ הזש םילוע םעו םינוש םירכמ

 לגרל ,רבעו ןופלט־יווק תחנהב דבועכ לבקתנ המ ןמז רובעכ
 םעפ ידמ שגפיהל ונפסוה ךא ,ודרפנ וניכרד .הפיחב רוגל ,ותדובע
 תונורכז תולעהל ונגהנ ןהבש ,הלא תושיגפל םיחמש ונאשכ ,םעפב

 .תודליה ימימ

 אלא .חנ — ןב ול דלונ ףאו אשינ םישולשה תונש תישארב
 יכרוצל עסנ אוה .רימחהו ךלה ובצמו הלח ןכמ־רחאל המ תפוקתש
 הפוקת .םש ףא רוזמ אצמ אל ךא ,םירצמבש סילופוילהל יופיר
 הלופעבש םילוחה־תיבל חקלנ אוה .הלחו בש ץראל ובוש רחאל הרצק

 .םש רטפנו

 היה םהלש ,וידידי לכל הדבכ המולהמ התיה תע אלב ותומ
 .שפנו בלב רוסמ

 !ךורב ורכז אהי

 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 יקסבולי בד

 רייטצמ דימ ,ןיידע הרייעב ונתויה ימימ ,אבא לש ורכז יתולעהב
 .לארשי ץרא ןעמל תוליעפו תינויצ הריווא ולוכש תיב ,ונתיב יניע דגנל

 תואיל אלל למעה ,הברה ותוליעפב ,אבאב ינא תרכזנ — לוכל לעמו
 קר אוה ןיאו .ותרייע ינב לש םהיתובילב ינויצה ןויערה תרדחהל
 ,הצרא הלועו ותחפשמ ינב תא ומיע לטונ אוה — הברדא : שרוד האנ

 השעמ — והשעמב םיאורו ול םידנ וירבחמ םיברשכ ,1933 תנשב
 .רתויב זיזפ

 לכב םהל עייסל ךורדו םירחא לש םלבסל רע היה לוכמ רתוי
 תא עיקשה ,׳ץשוגדיבב ונתויהב ,תונושארה םישולשה תונשב .ודואמ
 וידודגש ,ינלופה אבצב ותרשש םידוהיה םילייחל הגאדב ולוכ־לכ
 ,ףתושמ "רדס" םרובעב ןגראל עגיו חרט אוה .ונריעב םיבצומ ויה

 אוה .חספה ימיב םסיסבב וראשנש םידוהיה םילייחה םתוא לכל
 םהמ עונמל ידכ ,גחל םיחרואכ תוידוהיה תוחפשמה ןיב םרזפל ברס
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 וב עיקשה אוהש ,ףתושמה "רדסה" ...דסחב םיחראתמ לש השוחת
 ףסונב .ונריעב םיפיה תוערואמה דחא היה ,ךכ לכ םיבר םיצמאמ
 וגהנו ונילא ורשקתנש ,םילייח השולש־םיינש ונתיבב ונצמיא ,ךכל

 .םתשפוח ימיב ונלצא חראתהל

 םקלח תנמ ויהש תומלקאתה ילבח םתוא רבע הצרא ונעגהשמ
 תונויער םתוא ,השעמל הכלה ,םישגהל שקיב ןאכ ףא ,םרב .םיבר לש
 םידליה תבורמ ותחפשמ תא לטנ ךכ־םושמ .םימיה לכ לגד םהב
 יאלקח קשמ םיקהל שקבמ אוהשכ ,ירמגל םמוש רוזאב בשייתהו
 ,הזעהה ןמו תויצולחה ןמ וב היה הז השעמ .ויפכ למעמ םייקתהלו

 .יאלקח עדיו ןויסנ היה רסח ןכש

 טעמ אל העיפשהש ,תינויצ־תידוהי הריוואב לדיג וידלי תא
 תונויערה םתוא רואל םיכישממה םידכנל הכז אוה .םהיכרד לע
 הארוהב ימ ,תדבועה תובשיתהב ימו ריעב ימ — וידליל הנקיהש

 .ותמדאל רושק ראשנ ותומ םוי דע .ןוחטיבה םוחתב ימו

 !ךורב ורכז אהי

 האל ותב

 ל״ז סקונזור קחצי

 עיגה םשל םוקמ ,"תרבד" קשמל ואוב זאמ קחצי תא זתרכיה
 .ינפל המ־תפוקת

 הנח ותשאו קחצי וטילחה םינש שמחו םישיש ול תאלמב
 ,ושקיב םה .תרבד קשמל ,1954 תנשב ,אובלו םילשורי תא בוזעל

 םידליה לש םתברקמ תונהל ,םהידליל םיבורק תויהל ,םמוי בורעב
 םייקל םהידלי ועדי ,םנמאו .םהילא בוטהו םחה םסחימו םידכנהו

 .םאו בא דוביכ תווצמ םהב

 תילכת םינושה ,ץוביקה ייחב טלקיהל ושקתה אל הנחו קחצי
 רובעל ילבמ שדחה םוקמב ורעתה הרהמ דע .ריעב םייחה ןמ יוניש
 ,השדחה הרבחב םייחה קפוד תא ושח דואמ רהמ ,הברדא .םיעוזעז

 .הנממ קלח ושענו הילא םמצע ומיאתה

 םדועב הצרא םאיבהש ,ינויצה םכוניח ,יאדווב ,ךכב םהל עייס
 תומישמל ךנחל ועדי םהידלי תא םג .1920 תנשב ,ןיידע םיריעצ
 ,הזה םויה דע ,תבהו ןבה םינמנ ,ןכאו .ריעצ ליגמ רבכ ,תויצולח

 .יצוביקה ןויערה ימישגמ לע

246 



 ותובהלתהב ,הדובעב הברה ותדיקשב קשמב קחצי תא יתיאר
 ראודה־תיבל וריבעהל רהימו ראודה תא ןיימ םוי םוי .ותדמתהבו
 םיניוע לש םרודיס ,ךכל ףסונב ,ומצע לע לטונ אוהשכ ,הלופעב
 ,ובורו ולוכ ,ומצע עיקשמ היה ריעהמ ובושבו .קשמה ליבשב םינוש

 .ורבטצהש הדובעה ירודיס םוכיסב
 דחי .ויתויעב לכב ףתתשמו קשמב שחרתמה לכל רע היה
 וירשק חפטלו ףיסוהל עדיו םימדוקה וירשק תא קתינ אל תאז םע

 .תוצופתבו ץראב החפשמ יבורקו םידידי םע

 לש הרורחש רחאלו הנידמה םוק רחאל ,חילצה ברה וצרמב
 ¬תה הפוקה .וריע ינב ליבשב ח״מג תפוק דסייל ,רוצמהמ םילשורי

 רקיעב ,הל םיכירצה הלאל בר רזע תשמשמו השמיש איהו הפי החתפ
 אוהו החמש וביל תא אלימ הז לעפמ .האושה ילוצינו םישדח םילוע

 .הבר הוואגב ךכ לע יל רפיס

 ותישאר ימימ םיססותהו םיליעפה םיצולחה לע הנמנ אוה
 תורשע ךשמ ,ול שכרש םירבחה םה םיברו ץראב שדחה בושיה לש
 ימי לע הברה רפסל בהא .הנגהב תופתתשהו הדובע תונש ,םינשה

 .םישולשהו־םירשעה תונשב הברה לעפ הב ,םילשוריב הנגהה

 ךישמה ברה ולבס ףא לעו ,חותינ רובעל ץלאנ קשמב ואצמיהב
 ,תוריכזמב הדובעה ןחלוש דיל בשוי אוהשכ ,הליגרה ותדובעב

 תאז תורמל .םישקה ףרוחה ימיבו םיטהולה ץיקה ימיב ,רקוב רקוב
 םימיכשמה םירבחה תא — הברדא ,וילע הרוכע וחור התיה אל
 םירבחה והובביח ךכ־םושמ .זילע בוט־רקוב תכרבב םדיק םוק

 .והוצירעהו דואמ

 ; םירשואמ החפשמ ייחל תפומ שמשל ולכי ותשא הנח םע וייח

 וסנכתנ תובורק םיתיעל .הבהא ול בישהלו וכירעהל ועדי ותבו ונב
 חור־תחנ ול םרגש המ ,םידכנה םע דחי ,ברעה תועשב ,ורדחב

 .הבורמ

 םידליה ליבשב הגירס תדובעב הקסע .הלטב הבשי אל הנח ףא
 ¬מב תקסוע ,תונליאה לצב הבשי םיטהולה ץיקה ימיב .םירבחהו

 ,הלצא ןמדזמש ימ לכ םע תחחושמ איהו תוריאמ הינפשכ ,התכאל

 .קשמה ירבח ,םירגובמו םיריעצ

 הבהא תובר םימעפ .שידיאב םירפס אורקל דואמ הבהא
 םירפסה תא .הקומע הנבה התליגו הארקש םירפסה לע חחושל
 תא דואמ וכירעהש ,קשמה ירבח לש םהיתוירפסב האצמ הלאה

 .םהיתוריציבו םירפוסב התליגש ןינעה
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 אלפ המ יכו .הרקוהב הנח אתבסה תא םיריכזמ םויה דע
 תא ןיידע םישבול קשמה ירבחו םידליה ןיבמ םיבר ירה ? ךכב

 .ראפתהל הידי ישעמ ,םימחה םירדוסה

 םינמנ םה ףא וליאכ היה המודו ,קשמב ורעתה הנחו קחצי
 לכל תיבויחה םתשיג ,םהיפב הרוגשה תירבעה הפשה .וידסימ לע
 םירבח ירוחכ דחוימ דמעמ םהל ונקיה ,שחרתמל םתונריע ,וינע

 .םישדחה םייחב םיבלתשמה

 .תרבד קשמ לש תורבקה־תיבב םתחונמ ואצמ הנחו קחצי

 ץראב םהיבורקו םהידידי ,םהינב תובילב קוקח ראשנ םרכז
 .תוצופתבו

 !ךורב םרכז יהי

 (תרבד) ןיטשפא ןויצ ןב

 ל״ז ןזור םהרבא

 ךומס ןיידעו .ןזור םהרבא תא יתרכיה ,ןי׳זבודב ,רענ ינדועב
 ולוכ לכו ,ץרמ עפוש ,םידלי תרבחב ויתיאר לארשי ץראל יתעיסנל
 תונש עצמאב ,ץראב — וז םעפב ,ויתשגפו יתרזח בושו .חמשו זילע

 .הדובע םוקמ שפחמה שדח הלוע זא אוהו ,םישולשה

 רחאל קרו ,הדובע םוקמ אוצמל ,םימיה םתואב ,לק היה אל
 אלא .השק תיזיפ הדובעב רדתסהל ודיב הלע םיבורמ םיצמאמ
 ,םימיה םתוא לש תילארשי־ץראה תואיצמל לגתסה הרהמ דעש

 םויק־רוקמ ומצעל אוצמל ץמאתמו ץראה ייחב הרעתמ אוהשכ
 .יאמצע

 ילכלכה ובצמ ."ךלמה ךרד" לע הלע ןמזה תצורמב ,םנמאו
 ,האנ תיב ומצעל םיקהל לגוסמ היהו ססבתהו ךלה אוה ,רפתשה

 לאו החונמה לא שיאה עיגה — המוד .וב וררש תומימחו הודחש
 .לרוגה הצר ךכ אל ךא .הלחנה

 דיו תראממ הלחמב התלח הרוסמה םאהו הנמאנה ותיער
 היח הכלהו הכעד רשאכ ךלהתה רדוק .הליצהמ הרצק םיאפורה
 ,ויתורצ ינזואב הנית אל יכ םאו ,זא ויתשגפ .ויניע דגנל ותשא
 םיעברא תב .ולבס לדוג תא םירדוקה וינפבו תועוקשה ויניעב יתיאר

 .התומב היערה התיה הנומשו

 ידכ ,"העבשה" ימיב ,ורקבל יאובב תיבה היה הגונ המכ
 ותוא תדקופה השלוח לע רתסב יל הליג זא רבכ .ולבאב ומחנל
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 עדמ המ תפוקת רובעכ .םעפב םעפ ידמ שח אוהש םיבאכ לעו
 רצק ןמז ויתרקיבו יתרזח .הרמה תמאה הידידימ דחא יפמ ,יל
 רסייתמ אוהשכ ...הפ לכב וב הלכא רבכ הלחמהשכ ,ותריטפ ינפל

 .חצנל ויניע םצע םישק םירוסיב

 םיבהאנה ינש לש ,תע אלב ,םתומ לע באכה היה לודג המכ
 ושח ,ותרייע ינב ,וירבח ףאו ,םימותי םידליה וראשנ .םימיענהו

 .התועמשמ אולמב תומתי

 ,שפנ יריקי אבסלו םירוהל דכנו ןב ,םהרבא בוש ילבל ךלה

 .הרייעה לש הראפ התיה תפעוסמה ותחפשמש

 י ןידבאד לע לבח

 (הקצלקשורבוד) רוד םהרבא

 ןרהא השמ םואבנזור

 דלונ לדנימ הגייפו ןויצ־ןב םחנמ ןב
 ןי׳זבוד ריעב (30.3.1920) פ״רת ןסינב א״יב

 ליעפ — ויבא .םיקיתו םינויצ וירוה .ןילופב
 ."ןויצ־ילעופ" תעונתב

 תוצראל וירוה ורגיה שדוח 11 ןב ותויהב
 םש ,ןילקורבב הבשיתה החפשמה .תירבה־
 חורב ךנוח .ןוכית רפס־תיב רמגו רענה לדג
 תריוואב חמשו ותודהיב האג היה ,תונויצה

 .וירוגמ ץרא לש שפוחה
 ושמיש ןלוקניל םהרבאו ןמצייוו םייח
 היה הינשה םלועה תמחלמ הצרפשכ .םימואת םילאידיא יגיצנ ול

 בדנתהו וידומיל תא בזע דימ .קרוי־וינ זכרמב "גלוק״ב טנדוטס
 טוונל ךמסוהו םישדוח 9 לש סרוק תונייטצהב רמג .ריואה־ליחל
 תיריואל ףרוצו סונאיקואל רבעמ לא חלשנ .ינש טננטיול ראותב
 התמדא לעו הילטיאב היה וסיסב .ןוכיתה־םיה רוזיאב תירבה־תונב
 טילחהו תודידי ירשק םתיא רשק ,תירבעה הדגירבה ילייח תא ריכה

 .דעומה אובב לארשי־ץראל תולעל

 ,הינמורב טפנ תודשל לעמ ,13־ה ותלועפבו ץיצפמב סייט היה

 תברקב הינמרגב םייובש הנחמב שדוח 13 ההש .יבשב חקלנו לפוה
 .1945 יאמב תירבה תונב תואבצ י״ע שבכנ הנחמהש דע ,וכאד
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 םע .ריואה־ליח לש תונייטצה־תוא ויבאל וליבשב חלשנ ויבש ןמזב
 ךותמ תינכמ הסדנהל הקלחמב םשרנ הטיסרבינואב וידומילל ובוש
 דמל .ץראב הדיתעה ותדובע ליבשב םיאתמ עוצקמב םלתשהל הנווכ
 ול רסח אל סדנהמ תדועת תלבקו וידומיל רמג דע .יצחו םייתנש
 ¬שהל אלש ידכ ,רבדה תא תוחדל ףידעה אוה לבא ,דחא שדוח אלא
 תמחלמב ילארשיה ריואה־ליחל ותובדנתה תא ,דחא םוי ףא ,תוה

 .רורחישה
 דסומ) "תירב ינב״ב ליעפ היה הטיסרבינואב וידומיל תונשב
 סרפב הכזו טרופס תועצקמ המכב ןייטצה ."םינובה״בו (ללה
 בבוח היה .1947־8 תנוע לש םיטנדוטסה ןיב ןמואמהו בוטה ןפורגאכ
 .ולש ףונה ירויצ בל־תמושתל וכז דוחיב .רויצב רקיעב קסעו תונמא

 .תוגהבו הרישב םג ןייטצה
 םירוביג תומ תמ .רצק ןמז קר תריש ילארשיה ריואה־ליחב
 הקינעה ותומ ירחא .1.6.1948־ב הדלוחב רבקנ .30.5.48־ב הדלוח דיל
 .ינכמ־סדנהמ לש ראותה תא קרוי־וינב "לינרוק" הטיסרבינואה ול
 ראותה ומשל ףרוצ 29.9.1949־מ ל״כטמה לש םוי תדוקפב

 ."סיט־דקפ"
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 סקונזור בקעי םהרבא תחפשמ

 ותיערו םקונזור םייח
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 אווטרד בקעי

 אווטרד הנח
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 (טאנארג)ןומיר בקעי ררושמה

 — ולעפו וייח —
 (רהדת דודל וינובו בושיה יצולחל הידפולקיצנאה ךותמ)

 תישאר) ג״סרת תבטב ׳ג םויב ,ןילופב ןי׳זבוד הרייעב דלונ
 .ןומיר (טאנארג) הוח רתסא ומאלו רזעילא םירפא ׳ר ויבאל ,(1903
 הפשה תא ,שמח ליגב רבכ ,שכר ויבא יפמו רדחב דמל ןי׳זבודב
 רפוסה לש "ןויצ רוניכ" ךותמ ןויצ־ירישמ רישל ודמיל ףאש ,תירבעה
 ןב .םילשורי שיא ,רוהנ־יגס היהש ,ץנול השמ םהרבא ׳ר רקוחהו
 דמל ןאכ .ופיב ועקתשהו ,ויבא תיב לכ םע ,לארשי־ץראל הלע שש
 "הרות־ירעש" תבישיבו הרות דומלתב ,"ינומכחת" הרות־רדחב

 םע אצי .ביבא־לתב "ינומכחת" רפסה תיבב ךכ רחאו םולש־הונבש
 .ןורמושה לא םשמו אבס רפכל ופימ םיכרותה ידי־לע םישרוגמה
 ,בקעי ןורכזב הרטפנש ,הוח רתסא ומאמ םתיתנ הלא םידודנב

 םלועה תמחלמ לש תורהבה סופיט תפגמב ,ח״ערת ןסינב ׳א םויב
 .ויבאמ םג — ופיל שורגהמ הבישה ירחא םיטעמ םישדוחו ,הנושארה
 הלומעתל "ץראה־ינוב" םשב םידימלת תדוגא דסי ט״ערת תנשב
 יתש ךרע המשבו תודחא םינש המיקתה הדוגאה .ץראה תרצות דעב
 תיבמ ןתצפהב דבע ףאו ,"ץראה בוט״ו "ןומעפ" — הלומעת־תורבוח

 .תיבל

 ־לתו ופי לש תירבעה הליהקה דעווב דיקפכ לבקתנ א״פרתב
 .הליהקה לש תילאיצוס הרזעל הקלחמל רבעוה ךכ רחא ,ביבא

 הליהקה תוגזמתה תעבו הקלחמה להנמכ תובר םינש ךשמב דבע
 תילאיצוס הדובעל הקלחמה ריכזמ שמיש אוה ,א״ת תיריע םע
 הז ודיקפתמ שרפ השק םייניע תלחמ ללגב .הנש 11 ךשמב תדחואמה

 .וז הקלחמב דויצהו קשמה להנמכ דובעל רבעו
 רתסא םירמו יקסבוקזל־יולה לאומש תב הכרב תא השאל אשנ

 .ןילופבש הנטוקמ רטלו תיבל
 ,תידרשמה הרגישה תלועפב קפתסה אל תילאיצוסה הדובעב

 תוליעפו המזי הברה םרת ףאו ,המזיו שגרו בל ותדובעב עיקשה אלא
 הרזעל תודסומו תודוגא ידסימ תרזעל הלומעתו ןוגריא תדובעב
 ףתתשהש תודסומה ןיב .הקלחמה תרגסמל ץוחמ םג ,םיכרצנל
 האפרמהו םידרפס םידוהי לש "םילוח תרזע" :םתגהנהבו םדוסיב
 ־תיב" ,"םיחרוא־תסנכה תיב" ,"קדצה תנילו םילוח־רוקיב" ,הלש
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 הארבהה תיב" "םיכנל הסחמה
 ןיקנח הגלואו עשוהי םש לע "הולש

 .דועו
 "יחרזמה־לעופה" דוסיב ףתתשה

 ידעו רבחכ וב לעפו לארשי ץראב
 ,םיימוקמהו םייצראה הגהנהה

 ¬פמה תונותיעב בתוכו הצרמו םאונ

 לש ותכירעבו ודוסיב ףתתשה .הגל
 ."דוסיה" ידרחה ןועובשה

 תודחאתה שארב דמע ז״פרתב
 ¬פמ יתלב רעונ לש םירבע םיריעצ

 דוגיא דוסיב ףתתשה ה״צרתב .יתגל
 ליעפו ,לארשי־ץראב םייתד םירפוס
 ץ״רתב .ביבא־לתב ופינס תגהנהב
 "ןויצ־ינב" תודחאתהל ףרטצה

 התדובעבו התגהנהב ליעפ היהו
 םינש ךשמב שמיש .תיתוברתה

 .ביבא־לתב ׳ףויצ־ינב" לש דעווה ריכזמ םגו ,"השמ" תכשל אישנ

 ווגריאב לעפו התגהנהל רחבנו "בושיה־ינב" תודחאתהל ףרטצה ןכ
 .ביבא־לתב תודהיה ידומילל םיריעצ

 ביבא־לת דילש ירויפיטנומ תנוכשב ותיב תא הנב ץ״רת תנשב
 הנוכשב רוביצה תודסומ לש םלוהינבו םדוסיב תוליעפב ףתתשהו
 ןונג ,םידליה ןג ,ל״ז סקנפ .צ.ד רשה ש״ע יתד־יתכלממה רפסה תיב)
 תדעו ,הנוכשה דעו ,האפרמה ,םירוהה דעו ,יחרזמ־ישנ לש "ןמא"
 ירויפיטנומ תנוכשב להינו דסי ןכ .(דועו תרוקיבה תדעו ,תוברתה
 ,׳■רוצילא" טרופסה דוגיאל ףינס ,"בושיה־ינב" תודחאתהל ףינס
 הנוכשה חופיס ןעמל הגילה תא דסי ןכ .דועו יחרזמה־לעופל ףינס

 .ןוחצינל דע החלצהב התלועפ תא להינו ,ביבא־לת תיריעל

 םוסריפב לחה אוה .ריעצ ליגב דוע ליחתה תיתורפס הדובעב

 ץראב תונותיעב םסריפ זאו ."םויה ראוד" ימויה ןותיעב םירמאמ

 םייטויפ םירויצ ,םיריש ,תויתורפס תומישרו םירמאמ ל״יחגו

 .םירופיסו

 (טאנארג) ןומיר בקעי ררושמה
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 ץבוק ,(ד״פרת) "הנטלוש" ןושארה ורפס :ועיפוהש וירוביח
 ונצרא" ,(ח״פרת) "יצרא" םיריש ץבוק ,(ה״פרת) "תוכפתשה" םיטויפ
 אצוה ,"הנס" םיריש רפס ,(ד״צרת) םירויצו םירופיס ץבוק ,"השודקה

 ץבוקו ,תיתורפסה ותדובעל הנש 25 תאלמל ״ןויצ־ינב״ ידי לע
 תא ללוכ הז ץבוק .רהדת דיוד תאצוהב ,"ינועב םידלי" תומישרה
 תוילוח" .דרשמב ותדובע ךות בל־לעב ילאיצוס דבוע לש ויתויומשרתה
 דליל םיריש) ׳ףר רחשה״ו תודגאו םירופיס ,(ז״ישת) "תרשרשב
 היפרגונומ ןכו .א״ת־םילשורי ,ןמוינ יכדרמ לש םירפסה תאצוהב (רעולי
 ,לארשי־ץראל ישאר ברו ןויצל ןושאר ,לאיזוע יח ריאמ ןויצנב ברה לע

 ."ביבא־לתב ןמית ידוהי״ו "ידוהיה ביצנה" .הכרבל קידצ רכז

 םינשו םישישכ .להקב וצפוהש תוניגנמ ורבוח וירישמ המכל
 ןכ .םינוש םיניחלממו םיעוציבב ,"לארשי לוק" וידרב וטלקוה םיריש
 םינמנ םייראלופופה םירישה ןיב ."יצרא־דה״ב וירישמ המכ וטלקוה

 /׳םילשורי הרוה" ,"תבש תורנ" ,"לילגב העורה" ,"בגנה לא" םירישה

 לע תורבוח המכ םסריפ ."םירה תב הנר" ,"הצףת" ,"רפכה לא"
 "ףסאמה״ב םימסרפתמ תויתורפסה ויתומישרו ויריש .םיירוביצ םיאשוו

 תדוגא ןוחרי — ״םינזאמ״ ,לארשיב םירבעה םירפוסה תדוגא לש
 ידבוע ןואטב) "םירעש" ,"םידליל הפוצה" ,"הפוצה" ,םירפוסה
 "יניס" ןוחריב ,(א״ת) "ריעצה־לעופה" "ראודה" (ופי־א״ת תיריע

 .דועו ל״צז ןומימ־ןהכה .ל.י ברה לש ודוסימ
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 ן1מך בןיע:

 ...לאר*על תסגכ ילאש

 ,םלוע םעל תובית? יא ,הלווךה לאךשז־תסג? ילאש

 ,םישאונ םינב יעצפ להי אל הירומה רוא יא
 ׳ • ד■ • ד■ • ••רז 1־ • — ר•

 ׳עשי־יללושמ םירך1ק םייח עיק?ל אל יניס רה*

 ...תוצוחב רצוקה תומה־לגמ רצעת איל קקוחמה תירכ

 ,םיסורזןה לאר^ל־יתב לכ הסכ םימיא רוחזק

 ,ררגסנ עשרה אלכ? ,ומתסנ םילסל תואובמהו

 תוכלמ יגורח םיפרגנ הרותה־יליוג לע

 .תסת־ולה הרובןלנ םיכורח רמע־יג־ופס םע

 לטקה תודזק? םינויךלחו םיא?יקע

 ...תחלפמה אתפקרקבו תעטקמח דיב ןילפחה תועוצרו

 ,םיכירכת?? יןלחל תומ ,תועורק תותילטב

 ...םישאבמ םילרע־תאוצ ילע םיזוח־ירפסו
 ¬ו• : ד • • -: •י • •• : • :

 ת1תור? םלדש ילע וברעתה ומא־יעמב קגוי יעמ

 ...לכאמ טלעל הךואמי הרותה־ירידא תופוגו

 ארסה ןדיירה ןיעל םילח וי?א רבקל וידלב ן?

 ...תקגוזה הלחה יפ עול לא יןילשת הידלל םאו
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 - ,תואפו ןקז ץוצק,ףוגמ עטקמ שאר םש־יא
 ונושל ללמ1!ו המ ,םדה־תוילרלשב בבוד? המ

 בקרנ וקוח? ,םיקחש לא זיתמה־! ?רפע תכחול
 האפק תורקנמ םלניעב העמדהו ידש־סב
 .םדה תיראש ןב וק'לן םיבלמו ,תותפשאב

 ,םיכשחמב םדא תולובג יא ,הפוחפה לארשי תסנכ ילאש
 • ־־ :- ־זז : •• 7 : — •• ד■ : • •.••••: *־־:־־•

 ...הב דמע אל אוהו הבלל תעקתנה בלחה יהוזיא
 - וקל־זי דוע םיזמ המדא עקךק ילע תבשה־תורנו

 ...העוזה תואךומ יללצ ,םדא ידלשל המשנ־תתנ
 םינטשה לכ שאב הפורשה לאךשו־תמגב ילאש

 ,ברח־רה לע רסשה הלעי אל יתמ דע
 ,שונא לכ תמשנב רעבו םיהילאה רואו

 ידש לוק ץומךזוו רינש ׳הנמא ירךהתי
 ?ארקי תודפל הימדב הסבומ לבת בל

 1־1: * : ״ ▼ ••• ד• : ד■ ד •• ••

 ("הנס" ךותמ)
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 ןלמת ב|?נז!

 םימיה הלא?

 .לבת הכפה תבע רע? ,םדא־תובקע וקחמנ
 .הנצלפת תויח - ויתוניבר האך? ץעכ תיב לכ

 ,םירב־ןמר ת־ורע? יליבש קר - ף־וכה תרב1חך
 ...קר?ה ןולוחב םיכשמנ רהה לא רההמ
 תפעוזה חורכ ,םש־יא רבעת יכ תינוכמ

 ...םיבחךמה חלפה הלוק ןוגיב ,תיקורשמה עמשת
 ,ןוילגה לע זירכמו ףעיב רבועה םינותעה רכומו

 ...עמשא םעזב לחלחמה ומןב הי.ךא תגאשכ
 שובח אל עוצפ אך.א ותץןעב ׳ףלקתמ ןליא לכב

 ...םעורה חתותה עול - גג לע הברא לכבו
 ,הדולח תךשןשבכ םיכשמנ םימןה תוילח־תוילח

 ...לאל הניןהתו עגך דוע ,הנקרפתת טעמ דוע
 ,ץפנ־ירמח האלמ אספקכ םיטבנ םיקחשהו
 ...לכ תסךוהו תעעופתמ איחי הב עגת קר

 רוחשה הארומב ,םדאב היחה תקעז םימיה הלאב
 ד• ־׳ ד■ ך• : ׳ ד ד x ד  1•/ *.* • ז ־־ •״•••:

 !ףורטל םלוע ,םימיא־תעלפי?? ,רהפ־תורעממכ
 ("הנס" ךותמ)
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 קרוי־וינבש יקסבשרו תחפשמ
 ןי׳זבודמ (ןהכ)סי׳ציא לאינד תיבל ,יקסבשרז הרופיצ

 .ןיפיר דילי ,יקסבשרו לארשי םוחנ הלעבו

 ירה ,רוכזי רפסלו הלעבלו יקסבשרו הרופיצל המ ,הרואכל
 אלא — םירשעו האמ דעו — הזה םויה דע קרוי־וינב םייח םה
 תוברה םהיתולועפ סנ לע הלענ ןכ־םא אלא ,םלש אהי אל הז רפסש

 .ןיפירו ןי׳זבוד ינב םהיחאלו לארשי תנידמל הלודגה םתוריסמו
 ,תינויצ תינקסעכ ןי׳זבודב הרופיצ הטלבתה הירוענב רבכ

 ,םחהו שרוד לכל חותפה ,(ןהכ) סי׳ציא לאינד תיבב .הליעפו תססות

 .היחה חורה ,הריכבה תבה ,איה התיה ,יטנגילטניאו ינויצ תיב

 .ינויצה ןויערל תושפנ שוכרל ידכ ץמאמ לכ המצעמ הכסח אל
 ישארשכ ,הילותיחב ןיידע זא התיה הרייעב תינויצה העונתה
 וספתנש ,םיריעצב .התוא םיפדור ףאו הל םירכנתמ םייתדה להקה
 הנומאל םישחכתמה ,ןלציל אנמחר ,םירפוכ ואר ,ינויצה ןויערל

 .ץקה תא קוחדל םישקבמו הרוהטה

 העונתה לש הילגר רצהל ידכ וב היה אל הז קבאמש אלא
 לעו םפא לע .רתויו רתוי םיבר תובבל ףרה־אלל התבשש ,הריעצה
 וספתנו הרייעב תינויצה העונתה הקזחתנ ,םידגנתמה לש םתמח
 יקסבשרו הרופיצ לש הקלח .םירגובמה ןיבמ ףאו רעונה יבוטמ הל

 .בר היה ךכב

 ףא ךא ,תירבה־תוצראל הלעבו איה ורגיה םינש לבויכ ינפל
 ,םיפיסומו ופיסוה םהו םבילמ םמע חכתשנ אל ,שדחה םלועב ,םש

 .לארשי ץבא ןעמל לועפלו תושעל ,הזה םויה דע

 לייח ושע םהו תירבה־תוצראב םינפ םהל הריאה החלצהה
 םהיניע תא רווניס אל רשועה ,םרב .םוקמה ירישע לע םיבשחנו
 ,םהיתורייע ינב ,ןיפיר ינבו ןי׳זבוד ינב תא ,עגרל ףא ,םחיכשה אלו

 .לארשי תנידמב םיאצמנ םהמש

 שוחל יתחמשו ,ץראב םהירוקיבב ,םמיע שגפיהל יל ןמדזנ
 םהיתורייע יאצויב םתונינעתה הבר המכ ,תפסונ םעפ ,בורקמ

 .התוחתפתהבו לארשי תנידמב — רקיעבו

 םידבכנה םימרותה לע תינמנ יקסבשרו תחפשמ ,םנמאו
 ,בורקמ הז קר .לארשי תנידמ ןעמל תויבגמה לכל םירוסמהו
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 קרוי־וינ ,ןהאק תיבל יקסבשרו הרופצ ׳בגה

 110,000 לש םוכס םורחה תיבגמל ומרת ,םימיה תשש תמחלמב

 .רלוד

 ןבו ןי׳זבוד תב ,יקסבשרו ןתנו הרופיצש ,תעדל ונא םיחמש
 הבהאהשכ ,הרייעב ולחה הב ךרד התואב תכלל םיפיסומ ,ןיפיר

 .םהיתובילב ןיידע םידקוי םמעל תוריסמהו

 סקונזור הדוהי
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 םינפה תלבק תעב תמאונ וגאקישמ רגניזלש תיבל שרינטולפ הכלימ ׳בגה
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 ן
 םאור ךעלטעטש יד 1

 ןעזעוועג ןענעז



 וישזבאד ןיא רעלביטש ווא להוש יד

 יד ןופ לטעטש ןייא פא טלייט לכייט ןרעביא קירב א זיולב
 םגה ,בר ןייא טימ הליהק ןייא סע זיא רעבא שיטקאפ ,עטייווצ
 ןרעדנוזאב א ךיוא ןוא שרדמה תיב ןוא להוש ריא טאה לטעטש רעדעי
 ,ךעלטעטש ערעדנוזאב ייווצ ןעוועג ייז ןענעז לאמא לייוו ,םייח־תיב

 טנייה .ץענערג א ןופ ןטייז ייווצ יד ףיוא ,תוליהק ערעדנוזאב טימ
 רעייז זיא בולאג ןיא בושי רעשידיי רעד .הליהק ןייא סע זיא רעבא
 ןא ,שרדמה תיב רעטלא ןא ,להוש עטרעיומעג עטלא ןא טימ טלא
 ,בר רעקיטרא רעד ךיוא טגיל סע ןכלעוו ףיוא ,םייח־תיב רעטלא

 שרדמה תיב ןיא .רגייא אביקע ׳ר ןופ דימלת ןוא ןואג רעסיורג א
 .תואיצמה ירקי םירפס ערעייט ןופ רצוא ןא ןעוועג זיא

 טשינ רעבא טלא ךיוא זיא ןישזבאד ןיא בושי רעשידיי רעד
 זיא ץלאה ןופ טיובעג להוש יד .בולאג ןיא בושי רעד יוו טלא יוזא
 ןופ רעטלע זיא רעבא םייחה־תיב רעד .טלא ראי טרעדנוה ךרעב
 דימלת א ,ביוט ברה ור עקיבייא ןייז ןענופעג טאה טראד ןוא להוש יד

 .לאיחי ׳ר יבר רערעדנאסקעלא ןטלא ןופ

 ןבאה סע יוו ,םוקמ אלממ ןייז ןייז טלאזעג טאה ביוט ברה
 ךיז טאה ביוט ברה רעבא ,םידיסח עבושה ,עטלא יד טגנאלראפ
 ׳ר וצ ןראפ ןביוהעגנא ןיילא ןוא טגאזעגפא שיראגעטאק ןופרעד
 .("לארשי חמשי" רפס ןופ רבחמ רעד) קחצי לארשי ׳ר ,ןוז סלאיחי

 ,5 שרדמה תיב ןיא ,הרות ירפס 15 ןעוועג ןענעז להוש ןיא

 .רעבליז ןופ שדוק ילכ ענעטלעז ןעוועג ךיוא ןענעז שרדמה תיב ןיא

 ץנאג רעביא ןראוועג טמיראב ןישזבאד זיא 1939 ראונאי ןיא
 עקיטרא יד סאוו עצעה םארגאפ רעכעלקערש רעד טימ ןליופ
 ןעוועג זיא טאטלוזער רעד .ןדיי יד ןגעק טריפעגנא ןבאה סעקעדנע
 ןכאפנייא ןא טימ סע ךיז טאה טקידנעראפ ןוא .ןטעקיפ ןוא טאקיאב
 ליפ ןוא ןראוועג טעדנוווראפ ןענעז ןדיי ליפ ןכלעוו תעב ,םארגאפ
 עשידיי ןיא ןראוועג טקאהעגסיוא ןענעז ןביוש 70 ;ןכאטשוצ טסנרע
 .ןראוועג טעטכינראפ ןוא טריבארעצ ןענעז תורוחס ןוא ,ןעגנוניווו
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 רעקיטרא רעד ןענאטשעג זיא עצעה םארגאפ רעד ןופ שארב
 ,יקסוועשראב ,דנייפ ןדיי ןוא טימעסיטנא רעטנאקאב רעד ,חלג

 טאה רעכלעוו ןוא "ןאטאש" קרעוו ןשירעצעה ןטסווואב ןופ רבחמ
 ןישזבאד ןיא ןשינעעשעג יד .גנוטייצ ןייז ןיא ןרעבמיא טימ טריזימעלאפ
 עיצאלעפחעטניא ןא ןיא םייס ןשיליופ ןיא גנאלקפא ןא ןענופעג ןבאה

 .ןייטשניבור ברה ןופ
 1939 רעבמעטפעס ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכאנ דלאב

 ,ןטאדלאס עשטייד ןופ תונחמ לטעטש ןיא ןזאלעגפארא ךיז ןבאה

 ןדיי ןפאב ןביוהעגנא ייז ןבאה ןעמוקניירא רעייז ךאנ דלאב ןוא
 גאט א .ןגאלשעג קידתוירזכא ייז ייברעד ןוא טעברא ענעדיישראפ וצ
 עלא טעמכ .דרעב ןדיינש ןופ הרדס א ןביוהעגנא ךיז טאה רעטעפש
 דרעב יד ןדיינש ןתעב ,זאלדראב ןבילבעג ןענעז רענעמ עשידיי

 .ןקינייפ ןוא ןגאלש סאד טרזחעגרעביא רעדיוו ךיז טאה

 ןוא רעזייה עשידיי עלא טעמתחראפ ייז ןבאה רעטעפש געט 4
 עשידיי יד ןיא סעיזיווער ןביוהעגנא ךיז ןבאה םעד רעסיוא .ןטפעשעג
 סאד ,ןגעמראפ סאד ןופ סעיצאקסיפנאק קיטייצכיילג ןוא ןבוטש

 .סטוג ןוא באה לסיב עצנאג

 "ענטיש" טוג סאד ןענופעג ךיז טאה ןישזבאד ןופ טייוו טשינ

 ,עגימש בקעי קחצי ׳ר ,דיי ןשידיסח םעד וצ טגנאלאב טאה סעכלעוו

 ־לעזעג רעקיטכיוו א ןוא הקדצ לעב א ,שטנעמ רעטוג רענעטלעז א

 םירבח ערעייז ןוא (ןעלטיה ןיא) רעדניק סנהאק לעדנעמ
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 ןוא ןישזבאד ןיא סאוו ףיורעד קידנקוק טשינ .רעוט רעכעלטפאש
 ־ימעסיטנא עכעלרעפעג א ןעגנאגעגנא גנאלנראי זיא טנגעגמוא יד
 רעטיירב א טימ .טריראב טשינראג ןעגימש סע טאה עצעה עשיט
 טלעג ךיוא יוו ןטקודארפ ענעדיישראפ טלייטראפ רע טאה טנאה
 טאה קיטייצכיילג רעבא .תוחפשמ עקיטפרעדאבטיונ עשידיי יד ראפ
 םעד בילוצ ןוא סעקבאראפ ןוא ןרעיופ יד ראפ טגראזעג ךיוא רע
 רעייז םיא ןבאה םיצירפ יד ךיוא .טבילאב ןעוועג ייז ייב ךיוא רע זיא

 .טאהעג ןרעג

 ןיא ןפאלעגפיונוצ ךיז ןענעז גנורידראבמאב עסיורג יד תעשב
 רעייז וצ טלעטשעג טאה עגימש .ןטסירק ןוא ןדיי רעטרעדנוה ענטיש
 עקילדנעצ טלייצעג טאה רעכלעוו ץאלאפ ןסיורג םעד גנוגיפראפ
 רע .עלאדאטס ןיא טקיטכענעגרעביא רע טאה ןיילא ןוא ןרעמיצ
 זייפש טימ לופ ןעוועג ןענעז עכלעוו סרעלכייפש יד טנפעעג טאה
 ןוא עשאק ,לעמ גנורעקלעפאב רעד ראפ טלייטראפ ייז ןופ ןוא
 ; טלייטראפ ךלימ יד ןוא יק יד ןקלאמעג טאה ןעמ ; לפאטראק

 ־גיא ןוא רעניה ,זדנעג עליפ יד ןסעגעגפיוא ךיוא ןבאה םיטילפ יד
 ,טעוועלאשזעג טשינראג טאה רע .טוג ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,סעקיד

 ןייא ןיא .לרוג רערעטיב רעד ןפארטעג םיא טאה םעלא ץארט רעבא
 ןעמונעגוצ םיא ,סעקינסע־סע עכעלטע ןעמוקעגניירא ןענעז גאט ןלעה
 וליפא טע ןוא קיבייא ףיוא ןראוועג ןדנווושראפ ןענעז טירט ענייז ןוא

 .ןענופעג טיוט ןייז טאה רע יוו ןוא ווו טסווואב טשינ
 םעד ןעמוקעגראפ זיא שינעעשעג עקירעיורט רערעדנא ןא
 לטעטש ןופ סאגטפיוה רעד ןיא :ש״ת הנשה שאר גאט ןטשרע
 עסיורג א טימ ןליבאמאטיוא טסאל עקיזיר 2 ןראפעגניירא ןענעז
 םוצ ןוא להוש רעד וצ ןאטעג זאל א ךיז ןוא ןעמראדנאשז לאצ
 ,םיתילט יד ןיא טליהעגנייא ןדיי 230 טריפעגסיורא ,לביטש רערעג

 ,עטלא ייז ןשיווצ ,טעטאפאק ענעדייז עקידבוט־םוי יד ןיא ןאטעגנא

 ןעצ ןופ רעטלע ןיא רעדניק לייט א ךיוא ,ןשטנעמ עקיראי קיצכא
 טריפעגקעווא ןוא ןליבאמאטיוא יד ןיא ייז טקאפעגנא .ראי ףלעווצ
 טשינ ןעמ סייוו גאט ןקיטנייה זיב ןוא גנוטכיר עטנקאבמוא ןא ןיא

 .ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג רעייז ווו
 ןוא עטסנעש יד ןענופעג ךיז ןבאה טראפסנארט םעד ןיא
 ־לעזעג ןוא רעריפ ייטראפ ,טאטש ןופ ןטייקכעלנעזרעפ עטסקיטכיוו

 .וו.א.א רענעמטאר ,סעראזאד ,םינקסע עכעלטפאש
 ןשיווצ עטסבושח יד ןופ המישר עזייוולייט א אד ןביג רימ
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 ראזאד ,ץלוהסיז לאיחי .2 ;לקניפראג םהרבא .1 :עטפאכעג יד
 ,רעשנאג ןימינב ףסוי .4 ; טלא ראי 64 ,ןהאק רזוע .3 ;ןאמטאר ןוא

 ־ראג לדנעמ טחוש רעד .6 ;גרעברעבליז ןזח רעד .5 ; טלא ראי 60
 ראי 59 ,גרעבסולפ .9 ;שטיוועקדוצ .8 ;שמש קיציא .7 ;לקניפ
 .11 ;רעלימ לארשי .10 ; שטנעמ רענעכארבעצ רעקנארק א ,טלא

 .14 ;רעטנאמזאפ השמ .13 ;געזואלב טסיטנעד .12 ;לעקנערפ

 עכעלטפאשלעזעג עלא ןופ רעציזראפ ,ןאמאלאס יכדרמ .15 ;וואדלאשזד
 .17 ;ראוני םייח ןופ ןיז עדייב .16 ;טאטש ןיא סעיצוטיטסניא

 ןוא ראזאד ,אפיא ןמלק .19 ;יקסוואקילקאז רזעילא .18 ;ןיטעטש
 .ערעדנא ליפ ןיא ,ןויצ־ילעופ יד ןופ רעריפ

 ןופ רעקייטפא םעד ןפארטעג ךיוא טאה לרוג רעבלעז רעד
 ךיוא וצרעד ןוא ןעזעגנא ןעוועג זיא רעכלעוו ,דלעפנעזיר ,בולאג
 ,ןדנאפ עשיטסינויצ וצ רעגערטייב רעסיורג א ,פארטנאליפ רעסיורג א
 טריטסערא זיא רע .גנורעקלעפאב רעבולאג־ןישזבאד יד ייב טבילאב
 ןייז ןיא קעווא זיא ,אפאטסעג רעד ןופ רעציפא ןא ךרוד ןראוועג

 .ןיהווו טסווואב טשינ גאט ןקיטנייה זיב ןוא ,גנוטיילגאב
 תיב םעד ןוא להוש יד טקידיילעגסיוא ייז ןבאה רעטעפש
 יד טלדנאווראפ ןוא שדוק ןורא ןוא ושיט ,קנעב ערעייז ןופ שרדמה
 ׳,עיצקא רוטלוק" רעד טא םורא .לאטש א ןיא םישודק תומוקמ עדייב

 ןעמונעגטימ ןבאה עכלעוו ןקאלאפ עקיטרא יד טלמאזראפ ךיז ןבאה
 וצ יאדכ זיא סע .לבעמ עטלעטשעגסיורא יד ןופ לייט א ךיז טימ
 חלג ןשיטימעסיטנא רענישזבאד םעד ןופ גנולדנאה יד ןקרעמאב

 :לאפ םעד ןיא יקסוועשראב

 יד ןפעלשוצ ןקאלאפ יד זא טסווורעד ךיז טאה רע ןעוו
 ןוא להוש רעד ןופ טלעטשעגסיורא ןבאה ןשטייד יד סאוו לבעמ
 יד ןופ טרעדאפעג ןוא ןפיולוצ ןעמוקעג לענש רע זיא שרדמה תיב
 ראפ ןעוועג זיא סאוו סאד ןרירנא ןגאוו טשינ ןקאלאפ עטלמאזראפ

 סאוו ןעמענ וצ ןזיוואב ויוש ןבאה סאוו יד ןוא טייקילייה א ןדיי
 .ןעגניירבקירוצ טראפאז סע ןלאז ןופרעד

 יז ןוא להוש יד טרילאמעד ייז ןבאה בולאג ןיא ךיוא
 .לאטש א ןיא טלדנאווראפ

 עטסבושח יד ןופ תוחפשמ 35 ןבאה 1939 רעבמעוואנ ןטס6 םעד
 עדנעגנירד א ןעמוקאב — תושפנ טרעדנוה ךרעב — ןישזבאד ןיא
 ייז ןעמ טאה עטראד .טארטסיגאמ ןיא ךיז ןלעטשוצ גנורעדאפפיוא
 ־טימ טביולרע ייז זיא סאוו ,ןעגנוזייוונא ךעלטפירש ןבעגעגרעביא
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 ־עג ןיוש ןבאה סאטיוא יד ןכלעוו ראפ ,טראפסנארט ןטימ ןעמענ
 ,רענעמ ןופ ןעיורפ טלייטעגפא טאה ןעמ .טארטסיגאמ ןבענ טראוו

 .סאטיוא יירד ןיא ייז טלייטוצ םורא יוזא ןוא ,ןרעטלע ןופ רעדניק

 ןוא ,גנוטכיר עטנאקבמוא ןא ןיא טריפעגקעווא ייז טאה ןעמ
 .ןעמוקעגניהא ןענעז ייז ווו טשינ ןעמ סייוו גאט ןקיטנייה זיב

 ;יקספיל ףסוי המלש .1 :ןעוועג ןענעז תוחפשמ 35 יד ןשיווצ

 רעלימ רעבלעז רעד טשינ) ןאזרעפ 11 ןופ החפשמ א ,רלימ לארשי .2
 ־ריפאס לדנעמ .4 ;ןיוועל לעמעל .3 ;(המישר רעקידרעירפ רעד ןופ

 .דניק ןוא יורפ וואדלאשזד .5 ;ןייטש

 זיא ,ירפרעדניא דלאב ,רעבמעוואנ ןט9 םעד קיטשרענאד
 רוטנאדנעמאק רעד וצ טאר ןשידיי ןופ סעזערפ רעד ןראוועג ןפורעג
 ןראוועג ןבעגעגרעביא םיא זיא סע ווו עירעמראדנאשז רעד ןופ

 : סעדנעגלאפ

 טאה ,לטעטש ןופ ןדיי עלא ןבירטראפ ןרעוו טנייה יוו תויה
 ןלעוו ןדיי יד ביוא .גאלשראפ א שורג ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא רע
 טנזיוט 40 ןופ עמוס א ןדנוטש 3 ןופ ףיולראפ ןיא ןגארטניירא
 עקידנעווטיונ ענעדיישראפ ןעמענטימ ןביולרע ייז ןעמ טעוו סעטאלז
 ןביוהעגנא טאה ןעמ ןוא הלהב עכעלקערש א ןענאטשנא זיא׳ס .ןכאז
 זיא ןליוו ןטסעב םעד ץארט רעבא ,טלעג ןעלמאז ןטייז עלא ןופ
 לכה ךסב .עמוס יד ןעלמאזפיונוצ ןעוועג ךעלגעמ טשינ ןפוא םושב
 20.000 עקירביא יד ןוא סעטאלז 20.000 ןראוועג ןעמונעגפיונוצ זיא

 טימ שיוק רעלופ א ייז ןשיווצ ןכאז טרעוו ענעדיישראפ ןיא סעטאלז

 .םיצפח ענרעבליז ןוא ענעדלאג
 רעד וצ טלמאזראפ ןדיי יד ךיז ןבאה גנורעדאפפיוא רעד ףיוא
 ףיוא עלעקעפ א טימ רעדעי .טארטסיגאמ םייב העש רעטמיטשאב
 .עירעמראדנאשז רעד ןופ לעפאב ןפיוא קידנטראוו ,סעציילפ יד

 יד וצ ןאטעג זאל א ןעמראדנאשז עכעלטע ךיז ןבאה ןשיווצניא
 ןגאלש קידתוירזכא ןעגנאפעגנא ייז ןוא עטלעמאזראפ עכעלקילגמוא
 ןוא טכעלשעג ןופ דיישרעטנוא ןא סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא
 רענייא רעדעי ןוא טזאלעגכרוד טשינ םענייא ןייק ןבאה ייז .רעטלע
 ־סיוא ןסייהעג ייז ןעמ טאה םעדכאנ .ןראוועג ןגאלשעצ קראטש זיא
 "טנעמנרעוואג" ןופ טנגעג רעד ןיא ךעלדנעטשראפטסבלעז ןרעדנאוו

 ."ךייר" ןיא טשינ רעבא
 יד יוו םינינב עקילייה יד רעטעפש ןעמ טאה טסווואב יוו
 תורות רפס יד ןוא ןדנוצעגרעטנוא שרדמה תיב םעד ןוא להוש
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 ןוא טרעקאעצ ןעמ טאה תורבקה תיב סעד .ןסירעצ ןוא טעדנעשעג
 ךיוא טאה לרוג רעבלעז רעד .ןטראגטאטש א ןיא טלדנאווראפ
 רעד זיא ןטראד ךיוא .שרדמה תיב ןוא להו^ו רעבולאג יד ןפארטעג

 .ןראוועג טרעקאוצ תורבקה תיב
 ־אב ייווצ יד ןיא בושי רעשידיי רעד טקידנעראפ טאה יוזא
 ,ץנעטסיזקע עשיזיפ ןייז — בולאג ןוא ןישזבאד ךעלטעטש עטסביל

 ןגיוצעג ךיז טאה סאוו עיראטסיה־סנבעל א טקידנעעג ךיז טאה
 .ןראי רעטרעדנוה

 ;בר רעטסווואבמוא ןא זיא רבחמ רעד *
 שטיוואדיוואד רעינישזניא ןופ ןעבעגעגרעביא

269 



 רדנסכלא המלש

 ןישזבאדב לארשי דמע

 ־רעביא דנאטשמיא טשינ רשפא ךיא ןיב ןעפ עמערא ןיימ טימ
 ןסיורג םעד ףיוא קידנעקוק ץראה ןיימ ןופ קיטייוו ןפיט םעד ןבעג
 יד ןיא טאה עכלעוו ,ןישזבאד לטעטש טבילאב רעזדנוא ןופ ןברוח
 ,עיראטסיה עסיורג א ןפאשעג ץנעטסיזקע ריא ןופ ןראי עטרעדנוה

 םיחצור עשטייד ענעטלאשראפ יד ןעמוקעג ןענעז לאמא טימ ןוא
 רכז ןייק קידנזאלרעביא טשינ ,ןישזבאד עשידיי סאד טשיוועגפא ןוא

 .טייהנעגנאגראפ רעכייר ריא ןופ

 זיא סע ןעוו :ןשטנעמ עטוג עריא טימ טמשעג טאה ןישזבאד
 ןיא טלעג ןייז ןריולראפ טאה ןישזבאד ןיא דיי א זא ןעשעג הלילח
 ןבילבעג זיא ןוא דרעפ ןייז ןריולראפ טאה הלגע־לעב א רעדא רחסמ
 א ןעמונעגרעטנוא דלאב םינקסע ענעריווושג יד ןבאה ,הסנרפ ןא
 ןוא ;טלעטשעג סיפ יד ףיוא קירוצ דיי םעד ןוא עיצקא־ספליה
 טשינ רוחב רעשידיי א טאה ."רתסב ןתמ" ,םייהעג ןיא ץלא סאד
 ןישזבאד ןייק ןעמוקעג רע זיא ,רעטילימ ןשיסור ןיא ןעניד טלאוועג
 זא טגראזעג ןיוש ןבאה ,םינמחר ינב םינמחר ,ןדיי ערעייט יד ןוא
 םיא ןבאה ןטראד ןופ ןוא בולאג ןייק ץענערג יד רעבירא לאז רע
 ביוא קידנקוק טשינ ,טריטראפסנארט רעטייוו ןיוש ןדיי רעבולאג יד
 ןאמרעד ךיא .טשינ רעדא טייקכעלגעמ עלעיצנאניפ יד טאהעג טאה רע
 ןענופעג טראד ןוא שרדמה־תיב ןיא ןיירא לאמא ןיב ךיא זא ךיז
 עגארפ יד .ץענערג יד רעבירא טזומעג ןבאה עכלעוו ןדיי ןעצ םורא
 ןבעג ךיוא ראנ ץענערג יד ןריפרעבירא סאד ראנ טשינ ןעוועג זיא
 ןופ עזייר רעייז ןצעזראפ ןענעק ןלאז ייז זא טייקכעלגעמ יד ייז
 םידיגנ יד וצ ןאטעג זאל א רוביצ יכרצב םיקסוע יד ךיז ןבאה .בולאג
 שרדמה תיב ןיא ןעמוקעג רעדיוו סנגראמ וצ ןיב ךיא זא ןוא ,לטעטש ןופ
 עלא ייז זא .ה.ד ,ןעוועג טשינ טראד ייז ןופ רענייא ןייק ןיוש ןיא

 .ץענערג טייז רענעי ףיוא ןעוועג ויוש ןענעז

 םינבדנ םיתב־ילעב עבושח יד ןופ המישר יד ןעוועג זיא גנאל
 הבוט א בוח א ראפ ןטלאהעג סע ךיז טאה רעדעי .לטעטש ןיא
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 ־ראפ טייצ ערעייט רעייז ןבאה ןשטנעמ .דובכ ראפ ראנ טשינ .ןאט
 ןיא ,טכאנייב טעפש ךיוא ןעוו ,םענעטילעג א ןפלעה וצ ףיוא ןראל
 טכילפ עקילייה יד ןריפסיוא ןפאלעג ייז ןענעז יינש א רעדא ןגער א

 .ומע בוזעת בוזע ןופ

 עניילק סאד ןיא ןעוועג ןענעז סאוו סעיצוטיטסניא ספליה יד
 עקינייא ןענאמרעד ראנ ליוו ךיא .קיטעט רעייז ןעוועג ןענעז לטעטש
 תסנכה" ,"םיחרוא תסנכה" ,"עסאק םידסח תלימג" יד יוו ,ייז ןופ
 רעייז ןבאה ןעיורפ רענישזבאד עלעבאנ .וו.א.א "םילוח רוקיב" ,"הלכ
 ןענעק ןלאז סעיצוטיטסניא עלא יד ידכ ןבעגעגקעווא טייצ עטסעב
 תוינקדצ םישנ ןעוועג ןענעז סע .טייקיטעט עלאמראנ רעייז ןריפנא
 ¬שמ עקיטפרעדאבטיונ ראפ טגראזעג קיטשרענאד ויוש ןבאה סאוו

 זיא רעוו ןוא ,ןלעפ טשינראג תבש הלילח ייז ייב לאז סע זא תוחפ
 ןשטנעמ יד סאוו םיבוט םישעמ עלא יד ןענכערסיוא דנאטשמיא

 .ןאטעגפיוא ןבאה לטעטש ןיא

* 

 עסיורג עלא טימ ךיילגוצ ןעייטראפ טאהעג ךיוא טאה ןישזבאד
 ־אגרא עשיטסינויצ יד ןענאטשעג זיא ץיפש רעד ןא .ןליופ ןיא טעטש
 .לארשי ץרא ראפ טייקיטעט עסיורג א טריפעגנא טאה עכלעוו עיצאזינ

 סאד טרעהעג רעדייל רעבא ,לטעטש םעד טא ןיא ןעוועג זיא סעלא
 6 ןופ גנוטכינראפ רעד טימ .טייהנעגנאגראפ יד וצ סעלא ןיוש

 טעטכינראפ לטעטש טבילאב רעייט רעזדנוא ךיוא זיא ןדיי ןאילימ
 ןרעטלע ערעייט ערעזדנוא ווו תורבקה תיב רעד וליפא ,ןראוועג
 רעד ךיוא יוזא .ןראוועג בורח זיא ןענופעג ור עקיבייא רעייז ןבאה
 תורוד ןבאה ןדיי רעכלעוו ןיא להוש ענייש רעזדנוא טימ שרדמה תיב
 ןופ הללק יד לאז .םלועה ןוביר ןראפ ןגארטעג טעבעג רעייז גנאל
 ראפ םיאנוש ערעזדנוא עלא ןטיילגאב קלמע רכז תא החמא החמ

 .תורוד רוד
 ןופ יובפיוא ןיא ןענופעג רימ ןבאה טסיירט עקיצנייא רעזדנוא
 רעד ראג רעביא דיי רעדעי רעכלעוו ,לארשי דנאל טבילאב רעזדנוא
 טימ ץלאטש טנייה זיא דיי רעדעי .םייה ןייז ריא ןיא סליפ טלעוו
 םענייא ןדעי ןופ דובכ םעד טביוה יז זא קידנסיוו לארשי תנידמ
 ,הנידמ רעזדנוא ראפ רעייט טשינ זדנוא זיא ןברק ןייק .זדנוא ןופ
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 ןעיוב וצ ןדיי ןענאילימ ראפ טייקכעלגעמ יד ןפאשעג טאה עכלעוו
 .ץנעטסיזקע ןוא םייה רעייז אד

 ערעזדנוא ראפ הבצמ עקיבייא ןא ןייז ךוב רוכזי סאד לאז
 רעייז ןבאה טאוו רעדירב ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע ענעמוקעגמוא

 .ד״יה ,םשה שודיק ףיוא ןבעגעגקעווא ןבעל

 עילימאפ ןוא רעשטאק קחצי םייח ׳ר
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 אגאקישטמעגניזעלש־׳זראינטאלפ־עלכימ

 ןישזבאד לטעטש ןיימ
 עריא קיצראה ןוא ,ןעוועג לטעטש סאד זיא טראצ ןוא ןייש
 לטעטש סאד ךיא באה ןראי סנעבעל עירפ עניימ ןיא .רעניווונייא
 ־בייק ריא באה ךיא רעבא ,עקירעמא ןייק טרירגימע ןוא טזאלראפ
 םוצ ןדנובעג ךימ טאה ליפעג רעשיטסימ א .ןסעגראפ טשמ לאמ
 טרעטשעג ור ןיימ זיא לאמ ליפ .רעניווונייא עריא טימ לטעטש
 ־אב תוחפשמ עקילדנעצ ןופ לרוג םעד רעביא קידנרעלק ןראוועג
 ןכעלגעט גאט רעייז ףיוא ייז ןבאה יצ ,רעדניק ךס א טימ ןעקנאש
 ־עגנא עליפ יד רימ ראפ ךיא עז טא ז טנוזעג ייז ןענעז יצ ן ךיורבעג
 ייז תעשב ןגיוא ערעייז ןיא רעצ ןפיט טימ ,רעמינפ עטקיטייוו
 ,ןשטנווו עכעלביל ערעייז .ןראפקעווא ןיימ ייב טיילגאב ךימ ןבאה

 .ןרעיוא עניימ ןיא גאט ןקיטנייה זיב ךאנ ןעגנילק
 ביוא קידנעטכארט טזאלראפ ייז ךיא באה ץראה רעווש א טימ
 ייז וצ ךוזאב א ףיוא ןעמוק ,ןעז ייז ןייז הכוז לאמא ךאנ ךיא לעוו
 ערעייז ועז וצ סעטאלב עפיט יד ןיא טכענ ערעטצניפ יד ןיא
 ןטימ דימת ,לכיימש ןכעלטסניק א ןא וליפא ,רעמינפ עקיטומנוא
 זיב וראי עטשרע יד ןעוועג ןענעז רעווש יוו .ןגראמ ןראפ קערש
 טדיישעג ןענעז רימ זא קנאדעג םוצ ןענמוועגוצ טנעקעג ךיז באה׳כ
 ־ראפ זדנוא ןענעק ןעקנאדעג ראנ ןוא ,םי ןטיירב ןסיורג א ךרוד
 טימ קידנעמוק ןסאגראפ טלאמעד רימ ןבאה ןרערט לפיוו .ןקינייא
 ץנעטסיזקע ןא טראד ןכוז וצ דגאל םענעדלאג ןיא קירוצ רוד א
 רענעלפ טימ ןגארטעגמורא ךאנ ךיז ןוא ,ןעגנוגנידאב ערעווש ןיא
 ןיא .לטעטש ןיא עקיטפרעדאבטיונ יד ראפ ףליה ןריזינאגרא וצ
 ערעזדנוא ןבאה רימ רעבא ,רעווש רעייז ןעוועג זדתא זיא גנאפנא

 .טקיסעלכאנראפ טשמ ערעייט ערעזדנוא וצ ןטכילפ

 ייב ךיא באה לארשי ןיא ךוזאב א ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 באה׳כ .ןראי ענעי ןופ תונורכז לסיב א ןבעגעגרעביא גניטיט א
 טימ ןלייט ךיז ןעק ךיא סאד טייהנעדירפוצ עסיוועג א טליפעג
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 ,עכאפע ענעמאגראפ א ןופ תונורכז טימ לארשי ןיא םירבח עניימ

 סאד ,טייקסיורג ריא ןלייצרעד וצ טסווועג ןבאה תורוד עכלעוו
 .ןטייווצ םוצ םענייא ןופ טייקיצראהטוג

 סאד רעמ אטשינ ןיוש ;ןראוועג בורח סעלא סאד זיא טנייה
 רעבא .ןישזבאד רעמ טשינ ןיוש טריטסיזקע זדנוא ראפ ;לטעטש
 רעצרעה יד ןיא ןביילב טעוו עיראטסיה רעכייר ריא ןופ קנופ רעד
 ןענייישרע ןטימ ןוא ,ןענעז ייז ראנ ווו טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ

 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ ךיוא — ךוב רוכזי ןופ

 רעגניזעלש־׳זראינטאלפ עלכימ

 לסעג להוש ןיא קילב א

 לסעג להוש רעד סיואגנעל רעניווונייא ,ןדיי יד ייז ךיא עז טא
 .שרדמ תיב ןיא רעוו ןוא להוש ןיא רעוו ,ןענוואד ירפרעדניא קידנעייג

 ךיז קידנעלייא םערא ןרעטנוא תופוע טימ רעדניק יד ךיא עז טא
 קידנעייג ,גאטימכאנ קיטיירפ ןדיי יד ךיא עז טא .זיוה טכעש םוצ
 טשינ םוא ירפרעדניא קידנפיול רעדניק רעטרעדנוה ;הוקמ ןיא
 ךיז טאה עכלעוו ןופ לייט רעטסערג רעד ,רדח ןיא ןקיטעפשראפ וצ
 ־סיוא ךעלגעממוא ןעוועג טעמכ זיא׳ס .לסעג להוש ןיא טרירטנעצנאק
 עכעלקריוו סאד טריסלופ טאה טראד לייוו ,לסעג להוש סאד ןדיימוצ
 ןוא ךעלביטש ,שרדמ תיב רעד ןוא להוש יד ,לטעטש ןופ ןבעל
 ןוא ןדאב ;ןעילג םילכ ,סעקטאי ןוא זיוה טכעש סאד ;םירדח
 זיא ןכלעוו וצ גנאגוצ רעד ,ץנעווערד ךייט םעד ףיוא ךיז ןעשטילג
 ךיז טאה לסעג סאד :אמאראנאפ יד טציא .לסעג להוש ןופ ןעוועג
 ,לזייה א ןענאטשעג זיא סע ןכלעוו ףיוא גראב ןכיוה א ייב טקידנעעג

 רעד ןראי עקילדנעצ טעבראעג ןוא טניווועג טאה טראד .הברוח א
 טימ דיי רעטראדעגסיוא רעכיוה א .קענאיארק ןבואר השמ רעטסוש
 ,תירחש ןעתואד םוצ להוש ןיא רעטשרע רעד .דראב רעגנאל א

 רעד רעדייא ךאנ ,להוש יד ןזאלראפ וצ רעטשרע רעד ךיוא רעבא
 ,רימ טקיפ ןגאמ רעד ,ןגאז טגעלפ רע .טקידנעעג ךיז טאה ןענוואד

 רעבא ,סרעטסוש ןעוועג ךיוא ןענעז ןיז ריפ ענייז .קירעגנוה ןיב׳כ
 ־כעלגעמ ענעדיישראפ טכוזעג ייז ןבאה וראי עקידרעטעפש יד ןיא
 עליטש א — ןיימעגלא ןיא .ךאפ םעד ןופ ךיז ןעיירפאב וצ ןטייק
 ןבאה לסעג ןופ רעניווונייא לייט עטסערג יד .החפשמ עקידובכב
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 טניווועג ךיוא טראד ןבאה סע רעבא ,סאלק רעטעברא םוצ טרעהעג
 ןטפעשעג ןוא רעזייה ערעייז ןעמעוו וצ תוחפשמ עכייר עכעלטע
 ןופ טפעשעג רעכיב סאד ךיוא .השורי ןיא ןעגנאגעגרעביא ןענעז
 ןטסקיצנאווצ ןופ גנאפנא ןיא (ןומר) טאנארג רזעילא םירפא ׳ר

 .סאג להוש ןיא ןעוועג זיא טרעדנוהראי

 ןקעדאב טגעלפ לסעג עטרעטסאלפעגנוא סאד ןופ ביוטש רעד
 סעטאלב יד ןוא ןטאנאמ רעמוז יד ןיא רעייגכרוד ןדעי ןופ ךיש יד
 ןעוועג לייט ןטסערג םוצ זיא רעכלעוו — טאר־טאטש רעד .רעטניוו —
 ־אב עשידיי יד סאוו םעד ץארט — ןקאלאפ יד ןופ טנעה יד ןיא
 ןענופעג טשינ לאמ ןייק טאה — בור רעד ןעוועג זיא גנורעקלעפ
 .רענייטש טימ לסעג להוש סאד ןרעטסאלפסיוא וצ קיטיונ ראפ

 ...ןראוועג טזיילעג ןעמעלבארפ עלא יד ןענעז ןברוח םעניימעגלא ןטימ

 .לסעג להוש סאד רעמ טשינ טריטסיזקע סע ,ןישזבאד רעמ אטשינ

 יקטניט היבוט
 וישזבאד ויא להוש יד

 ךעלטעטש עלא טימ ךיילגוצ
 רעזדנוא ךיוא טאה ןליופ ןיא
 זיא עכלעוו להוש א טאהעג לטעטש
 עקימורא יד ןיא טנאקאב ןעוועג
 .יירעלאמ טסנוק ריא טימ ךעלטעטש
 עקילייה יד ןופ ןטפאשנאל יד
 לתוכ יוו יוזא ,םילשורי ןיא רעטרע
 ,דוד לדגמ ,לחר רבק ,יברעמה

 טנעוו יד טצופאב ןבאה ,םולשבא די
 סע רעוו .ןקלאב םעד ךיוא ןוא
 לאמ ןטשרע םוצ ןעזעג סאד טאה
 סאד .ןראוועג טקיצנע שממ זיא
 א טגאמראפ ךיוא טאה לטעטש
 יוו ,ךעלביטש ליפ ןוא שרדמ תיב
 ־עדנאסקעלא — לביטש רערעג סאד
 .ערעדנא ןוא רעקצאווטא — רער

 יוו ,ךעלביטש ליפ ןוא שרדמ תיב א טגאמראפ ךיוא טאה לטעטש
 .ערעדנא ןוא רעקצאווטא — רערעדנאסקעלא — לביטש רערעג סאד

 ןטסבילמא רימ זיא רוחב רענעסקאוורעד א ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו

 ל״ז יקסניט בקעי ׳ר
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 שידיסח ןעוועג ןיב ךיא סאוו םעד ץארט ,להוש ןיא ןענוואד ןעוועג
 ןיא ןייג ןבאה ביל ךיא געלפ לגניי רעניילק סלא ךיוא .טמיטשעג
 ןיימ ראפ רודיס םעד ןגארטכאנ ךיא געלפ בוט םוי ןוא תבש .להוש
 ,רעסיורג א ןוא רערעווש א ,רודיס רעקיד א ,להוש ןיא ןעמאמ

 ןעוועג ןענעז רודיס ןיא .ןגארט טנעקעג םיוק םיא באה ךיא זא יוזא
 שידיי ןיא תוניחת ,םילשמ טימ ,שטייט שידיי טימ ,תוליפת עלא
 ךיז ןבאה רעבייוו ליפ .ןגאז רוכזי םייב ןוא ןשטנעב שדוח שאר וצ
 א טימ טגאזעג טאה יז סאוו תוליפת סעמאמ ןיימ וצ טרעהעגוצ
 זא ארבס א .טראוו ייב טראוו ןגאזכאנ ןגעלפ ייז ןוא ,לוק ןקראטש
 רעביראד .תיב ףלא םעד וליפא טנעקעג טשינ ןבאה ייז ןופ ליפ
 סלא טנידעג ייז טאה עמאמ ןיימ ןעוו ןעוועג ןדירפוצ ייז ןענעז
 להוש רעבייוו יד ןיא ןיירא ןיב ךיא ןעוו לאמ ליפ .ןירעגאזריפ א
 יוזא יוו טרעהעגוצ ךיז ךיא באה רודיס סעמאמ רעד ןגארט םייהא
 ןופ תוליפת יד טגאזעג טאה עמאמ ןיימ דנערעוו ןענייוו רעבייוו יד
 יא ןעוועג סאד זיא ןעמאמ ןיימ ראפ .רוזחמ ןקידרופיכ םוי ריא
 עגנאל ,עגנאל טיהעגפא סאד טאה יז ןוא ,ןגינעגראפ א יא הווצמ א

 .ראי

 ןענרעל ןעגנאפעגנא ןוא ראי ןיינ ןראוועג טלא ןיב ךיא ןעוו
 ןא טנייה ןופ זא טנראוועג ךימ רע טאה ,דמלמ ןסינ ׳ר ייב ארמג
 ךיז טייטשראפ .ןגארט טשינ תבש רודיס םעד ךיא לאז רעטייוו ןוא
 באה םורא יוזא ןוא ,טיהעג טאבראפ ס׳דמלמ םעד באה ךיא זא

 .להוש רעבייוו רעד טימ טנגעזעג ךיז ךיא

 ןזח ןופ ראכ ןיא ןעגניז ןעגנאפעגנא באה ךיא ןעוו ,רעטעפש
 לאז רע רעטאפ ןיימ ףיוא ןעוועג עיפשמ טאה רעכלעוו ,אלאגיד
 ,להוש ןיא טסאג רעטפא ןא ןראוועג ןיוש ךיא ןיב ,ןביולרע רימ סע

 יד טאהעג ךיוא ךיא באה אד .רענעמ יד ייב — ךיז טייטשראפ
 ,להוש רעד ןופ שדוק־ילכ עלא טימ ךיז ןענאקאב וצ טייהנגעלעג

 ןבאה שדוק־ילכ יד .תוליפת־ילעב עליבאטש יד ןוא םיאבג ,שמש רעד
 יד רעביא ךיוא ראנ להוש רעסיורג רעד רעביא ראנ טשינ טריגער
 גנאגניירא םייב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ךעלביטש עניילק עקיטייז
 ןוא תוכאלמ־ילעב טנעוואדעג ןבאה ןטראד .להוש רעסיורג רעד וצ
 טייל אשידק הרבח יד טנוואדעג ןבאה ךעלביטש יד ןופ םענייא ןיא
 ןפורעג ךיז טאה עכלעוו זיירק א ,םירוחב רימ .געט ןכאוו יד ןיא
 ווו ,ךעלביטש יד טא ןופ ענייא ןעמונראפ ןבאה ,"הרות ידמול,,
 רעכלעוו ,בר רעצינעשימ רעד רועש א טגאזעג זדנוא ראפ טאה סע
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 וצ טייצ רענייז טרידנעטערפ טאה
 ־באד ןופ תונברה אסכ ןפיוא ןציז

 .ןישז
 ־ראפ ןעוועג זיא לביטש ןייא
 ןופ רעדילגטימ יד ךרוד ןעטונ
 .הלכ תסנכה ןוא םילוח רוקיב

 םענעגייא רעייז טאהעג ןבאה ייז
 .סאלגטוג בייל השמ ,ארוק לעב

 ןעמונעגניירא טאה לביטש רעדעי
 תבש זא יוזא ,םינינמ ריפ ךרעב
 ־הוש עלא יד ןענעז בוט םוי ןוא
 .םיללפתמ טימ לופ ןעוועג ךעלכעל

 להוש רעד ןופ פארא גראב
 ןקראטש א טימ ןסאלפעג זיא
 ווו ץנעווערד לכייט סאד םארטש
 עקימורא יד ןופ םידימלת יד
 ךייט רעד זיא הנשה שאר .ןדאבעג טייצרעמוז ךיז ןבאה "םירדח"
 ןגעק ,בולאג ןופ ןדיי עשטייד יד :ןטייז עדייב ןופ טרעגאלאב ןעוועג

 ."ךילשת" וצ — ןדיי רענישזבאד יד רעביא

 טימ גראב "סרעקאר" רעכיוה רעד — להוש רעד ןופ סטכער
 רעייש סלא סעטתיבה־לעב יד טצונעג טאה סעכלעוו דמאז ןסייוו ןייז
 םענרעצליה םענעשאוועגפא שירפ םעד ןטישאב וצ ךיוא ןוא לאירעטאמ

 .לאפ

 טרעטסאלפעגסיוא ןעוועג זיא להוש רעד ראפ רעטעמ 20 א ךרעב
 ןופ טמיוצעגפא ןעוועג זיא גנאגניירא רעד ןוא ,רענייטש ענייש טימ
 ךיז ןבאה להוש רעד ןופ ףיוה ןיא .ןטייק ענרעזייא טימ ןטייז עדייב
 ארומ טאה ןעמ עכלעוו ןיא ,רעטצנעפ רעלעק יד ןקרעמאב טזאלעג
 עדנעבעווש ןוא םידש ןגעוו סעדנעגעל יד בילוצ ןקוקניירא טאהעג
 םיתמ יד ןענאטשעג ךיוא טראד זיא םעלא םעד וצ ןוא ,תוחור עטכעלש
 .תורבקה־תיב םוצ םיתמ יד ןגארטעגסיורא טאה ןעמ עכלעוו ףיוא הטימ

 וצ ןגיוא יד ןביוהעג ,וויטקניטסניא ,רעדעי טאה להוש ןיא
 יד וצ ךיוא יוו .תכורפ םענייש םעד טימ .שדוקה ןורא ןכיוה םעד
 טכאמעג טאה םשור ןלעיצעפס א .רעטצנעפ עטזאלגראפ עקיבראפליפ
 א םיא רעטנוא ןוא ךאד ןופ טקנופלטימ ןיא םרוט רענרעזעלג רעד
 .קילב א ןפראוועג טאה רעדעי עכלעוו ףיוא ,יירעלאמ ענייש רעייז

 יורפ םיקסניט בקעי ׳ר
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 ריא טימ שיפיצעפס ןעוועג זיא הרותה תאירק ראפ המיב יד וליפא
 תומיב יד ןופ שרעדנא ץנאג ןעוועג זיא יז ןוא ,טייקנייש עשיטעטסע

 .ךעלטעטש עשיליופ עניילק יד ןופ ןלהוש יד ןיא

 ןזח ןופ ןראוועג טכירעגפא הליפת יד זיא בוט םוי ןוא תבש
 .ראכ א ןופ גנוטיילגאב יד טימ

 ריא טאהעג ךיז טאה םיארונ םימי יד ןופ הליפת רעדעי
 יד ןעמונעגמורא טאה דחפ א .להק םעד ףיוא העפשה עשיפיצעפס
 ןופ םיקוספ יד ןעגנוזעג ןבאה ראכ ןטימ ןזח רעד תעשב םיללפתמ
 םיכאלמו ,עמשי הקד הממד לוקו עקתי לודג רפושבו" ,"ףקות הנתנו"
 גנוקעוורע רעד וצ ןבעגעגוצ טאה גנאזעג ןופ ןיילא וויטאמ רעד ."ןוזפחי
 טאהעג טאה שפנה ןובשח ןופ העפשה א .ןליפעג עכעלשטנעמ יד ןופ
 טזאלעג ךיז טאה ייברעד ."רפעל ופוסו רפעמ ודוסי םדא" :הליפת יד
 ןקרעמאב טזאלעג ךיז ןבאה ןרערט ןוא ,ןייוועג רעפיט רעליטש א ןרעה

 .רעמינפ ךס א ףיוא

 ריא ןיא להוש יד טיילגאב ןבאה רעיורט ןוא דיירפ ןופ ןראי
 .ןברוח םעד זיב ץנעטסיזקע עקירעי גנאל

 םענייש םעד לאמקנעד סלא ןעניד עניימ תורוש עקיזאד יד ןלאז
 ןראוועג בורח זיא עכלעוו ,להוש רענישזבאד יד ,ןינב ןשיראטקעטיכרא

 .םיחצור עשיצאנ יד ךרוד

 לירעצ יורפ ןייז ןוא שטיווארעטלא ףסוי
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 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 ןישזבאד םייה עטלא ןיימ ןופ תונורכז
 זיא עכלעוו ןישזבאד לטעטש־טרובעג ןיימ ןופ תוברוח יד
 עניימ טעמדיוועג ןענעז ,רעמ טשינ טריטסיזקע ןוא ןעוועג

 .תונורכז עקיזאד

 ערעדנא ךס א יוו ,לטעטש א ,קילב ןכעלרעסיוא ןופ ןישזבאד
 םיא סורא ןוא ץאלפ קראמ א .ןלייפ ויא ךעלטעטש עלעצניווארפ
 ערענעלק ןוא ערעסערג טימ ,טיובראפ טכידעג ,ךעלסעג ןוא ןסאג
 סטכער .ןלאפנייא םייב ןיוש ןטלאה טאוו עכלעזא ייז ןשיווצ ,ךעלזייה
 א זיא רעכלעוו ץנעווערד לכייט רעדנזיורב רעד טסילפ לטעטש ןופ
 ךייט ןרעביא .דנאלסור ןוא דנאלשטייד ןשיווצ ץענערג רעכעלריטאנ
 .ןאפשעג ןוא ןשטנעמ ראפ רעקראפ ןכעלגעט גאט ןראפ לקירב א

 ,ןקרעמאב ךיז טזאל ייסאש רעניפיר ןופ לטעטש ןיא ראפניירא םייב

 רעציירק םעד ןופ ןינב רעשיראטסיה א ,סאלש רעד ,גראב ןכיוה ןופ
 ענעדיישראפ ןופ םואעזומ א ךיז טניפעג סע ןכלעוו ןיא ,דאירעפ
 םורא .טרעוו ןשיגאלאעכרא ןסיוועג א ןופ ,ןטקעיבא עכעלמיטרעטלא
 עכלעוו ,םירעיופ עשיליופ ןופ ךעלפרעד ןוא רעפרעד לטעטש סאד
 עריא — טנאזעג שרעדנא ,לטעטש ןופ דנאלרעטניה םעד ןרימראפ

 .סרעבעג הסנרפ
 יד ץוח א — טאטש ןיא ךעלפרעד יד ןופ ןריפ טאוו ןגעוו עלא
 זיא טסברעה ןיא ןוא טרעטסאלפעג טשינ ןענעז — געוו רעניפיר
 ןפאש עכלעוו סעטאלב עפיט יד בילוצ ייז ףיוא ןראפ וצ רעווש רעייז
 ךעלסעג עסיוועג ןיא ןעייטש אפוג לטעטש ןיא ךיוא .סנגער יד ןופ ךיז
 ןרעטאמ קראטש ךיז ףראד רעייגכרוד א עכלעוו ןיא סעטאלב עטכידעג
 זא ןפארטעג ךיז טאה לאמ ןייא יוו רעמ .ןייגרעבירא ייז ןעק רע זיב
 טע ןעוו רעטניוו .ןקעטש ןזאלעג ןשאלאק ענייז טראד טאה רעצימע
 יד ןעמענ רעטצנעפ יד וצ זיב לאמ ליפ טכיירגרעד טאוו יינש א טלאפ
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 לכ־םדוק טקיטייזאב ןעמ ןוא טנעה יד ןיא סעטאפאל רעניווונייא
 ,לטיילק םוצ געוו א ךרוד ןעמ טדיינש םעדכאנ ,זיוה םורא יינש םעד

 טדייל ןיימעגלא ןיא .ראוטארט םעד פא ןעמ טקינייר ,בגא ,ןוא
 טימ ןגראזראפ ךיז זומ ןעמ לייוו גנורעקלעפאב עמירא יד רעטניוו
 יד ראפ ןפיוק ףראד ןעמ עכלעוו ,לאירעטאמ ץייה ןוא זייפש
 טקידנע רעטניוו רעד ןעוו .ראי ןצנאג ןופ ןדליג ראפ עטראפשעגפא
 רעדיוו טביוה ןוא ףאלש ןפיט א ןופ יוו לטעטש סאד ףיוא טכאוו ךיז

 .ןבעל ןלאמראנ ריא ןא
 עקבויאמ א טימ רעמוז רעד ךיז טנפע לטעטש ןיא טנגוי יד ראפ
 ןיא גולפסיוא ןא טכאמ ןעמ .יאמ ןט1 םעד טסייה סאד ,/40|0\^10
 טסע ןעמ ;סעדגאי טראד טביילק ןעמ ;רעדלעוו עקידתונכש יד
 אזא .םייהא ןעמ טגניירב עקירעביא סאד ןוא ךיז טזאל׳ס לפיוו
 יד .רעמוז ןכרוד לאמ עכעלטע רעביא ךיז טרזח גולפסיוא טראס
 בילוצ סאד ןוא ,זאלסטעברא זיא לטעטש ןיא טנגוי לייט עטסערג
 סטעברא ןייק אטשינ לטעטש ןיא זיא סנטשרע :תוביס ייווצ
 ראפ ןעד טסאפ ,עכלעזא ןעוועג אי ןיוש ןטלאוו ןוא ;ןטייקכעלגעמ
 ןעוועג זיא ,סלאפנעדעי ,סאד זןטעברא ןייג דניק שיתיב־לעב שידיי א
 קיצפופ טימ לטעטש םעניילק םעד ןיא ןרעטלע יד ןופ עיגאלאכיספ יד

 .קירוצ ראי

 יד ןיא גנוניישרעד ערעלופאפ א
 ללכב ןליופ ןיא ךעלטעטש עניילק
 סאד זיא ,טרפב ןישזבאד ןיא ןוא

 ךס א טימ ןעקנאשאב תוחפשמ

 ־רעד ייז ןופ עקינייא — רעדניק

 ךיז ןזייפש ןוא ןבעל — ענעסקאוו

 ־גייא רעד ,רעטאפ ןופ ןובשח ןפיוא

 ,החפשמ רעד ןופ סנרפמ רעקיצ

 ,רעקנארק א לאמ ליפ זיא רעכלעוו

 טעכאפ רע סאוו םיוק ,רענעכארבוצ

 טגארט ךאד ןוא ,המשנ רעד טימ

 סנרפמ ןופ לוע םעד ךיז ףיוא רע

 קילדנעצ א ןופ החפשמ א ןייז

 ןעוועג ןענעז לטעטש ןיא .תושפנ
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 עטשרע יד ןופ ןגארד אינעה
 ןישזבאד ןיא סעקטסילאיצאס



 עכלעוו ,"תוינקסע" טנייה ייז טפור ןעמ יוו רעדא תוינקדצ םישנ
 ןבאה עכלעוו עכלעזא ןעוועג .עקיטפרעדאבטיונ ןפלאהעג ןבאה
 טייטשראפ .תונמחר ןופ ,טושפ ,ערעדנא ןוא ,הווצמ םשל ןאטעג סע
 יד ןפלעה — רעבלעז רעד ןעוועג זיא עדייב ןופ ליצ־טפיוה רעד זא ךיז

 .ףליה ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעוו

 ייווצ ןיא טלייטעג ךיז ןבאה לטעטש ןיא םיכרצנ יד ךיוא
 ןעמענ ןוא ,טיילעמירא סלא טנאקאב ןעוועג ןענעז סאוו יד :ןטכיש
 ןקעטשסיוא ןופ טייוו ןעוועג ךאנ ןענעז עכלעוו עכלעזא ןוא ,עציטש
 ,תוחפשמ עקידובכב טרעהעג ןבאה עטכיש ,רעטצעל ,רעד טא וצ .טנאה יד

 טמיראראפ ןענעז עכלעוו םירחוס ךיוא ,רעלדנעהניילק ,תוכאלמ ילעב
 .ללכב בצמ ןטכעלש םעד בילוצ רעדא טאקיאב םעד בילוצ ןראוועג

 עכלעוו ,ןעיורפ זיירק רעלעיצעפס א ןעמונראפ ךיז טאה ייז טימ ןוא
 עלעיציפא .ייז וצ גנאגוצ ןקידובכב ,ןשיטקאט א טאהעג ןבאה
 לראפ עטמיראב סאד וליפא .ןעוועג טשינ לטעטש ןיא ןענעז סרעראנש
 קיטיירפ ןדעי ןעגנאגעג גנאל ןראי ןענעז עכלעוו עימיש ןוא עיבייל
 ןיא תוחפשמ בור יד ייב ןרעוו ןעמונעגפיוא ןגעלפ תובדנ ןביילק
 יד ןיא .טייקיצראה טימ ןוא ,םינפ ןפיוא לכיימש א טימ לטעטש
 א ,ןעוועג — ןעמוקאב ןבאה ייז סאוו ,הבדנ יד זיא ראצ ןופ ןטייצ
 ןגאז עיבייל טגעלפ עקיפאק א ןבעגעג רעצימע טאה םיוק ןוא ,ןשארג
 ןעוועג םייקמ ייז ןבאה גנאל ןראי — י רימ ןופ ןיוש טסכאל וד —
 ןופ רעזייה עלא טעמכ ןיא ךוזאב ןקידקיטיירפ ןלענאיצידארט םעד

 .לטעטש
 .לטעטש ןיא קראמ־ראי רעד ןעוועג זיא שיטסירעטקאראכ

 גאט א ןיוש .ראי ןיא לאמ ףניפ רעדא ריפ ןעמוקראפ ןגעלפ עכלעזא
 םוצ טיירגעג ךיז ןבאה עלא .טרעדורעג לטעטש ןיא ךיז טאה רעירפ
 ערעייז ןלעטשפיוא ןגעלפ סרעדיינש טעדנאט יד .גאט ןקידנגראמ
 רעד ןופ לייט א ןעמונראפ ןוא ראוטארט ןופ גערב ןפיוא סעדוב
 ןוא סעטלאפ ,ןזיוה ןפיוקראפ ייז ןגעלפ טראד ןוא ,סאג רעגנאל
 הרוחס רעייז ןריפסיורא גאט םעד ןגעלפ סרעטסוש יד ךיוא .רעגיצנא
 עירעטנאלאג ,רישעגיולב ,ןגעקאד ,ךעלטיה .ןפיוקראפ וצ סאג רעד ףיוא
 ףיוא ,קראמ ןפיוא ןפיוקראפ ןעמ טגעלפ ןעלקיטרא ערעדנא ןוא

 .רעירפ גאט א ןופ עטיירגעגוצ ,ךעלשיט עלעיצעפס

 ןרעיופ רעטנזיוט ןראפפיונוצ ךיז ןגעלפ קראמ־ראי ןופ גאט םעד
 .ןפיוקראפ וצ רעוו ןוא ןפיוק וצ רעוו — רעפרעד עקימורא יד ןופ
 אקדאוו ןוא ריב ןוא ,ןעקנעש ןוא סעמשטערק יד ןליפנא ןגעלפ ייז
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 ןזאלראפ ןבאה ייז ןעוו ,טנווא ןגעק .רעסאוו יוו ןסאגעג ךיז טאה
 ןופ ןגערב יד ייב ןסאג יד ןיא ןעז טגעקעג ןעמ טאה ,לטעטש סאד
 םעד ןעקנורטראפ לאמ ליפ .רוכיש ןגיל ןרעיופ עקילדגעצ ,ראוטארט

 ןעוועג גאט אזא זיא רעדניק יד ראפ .וק א רעדא דרעפ א ראפ ןוידפ
 ןבאה ייז טאוו רעדימראה ןסיורג םעד וצ ךיז ןקוקוצ החמש עסיורג א
 ־קראמ" ןעמוקאב גאט םעד ןבאה ייז זא ךאנ טרפב ,ןעזעג ןטלעז
 א ןראוועג ןבעגעג טפא רעייז זיא לטעטש ןופ רעדניק יד ."טלעג
 ןבאה ייז עכלעוו ןיא ןשינעעשעג ענעדיישראפ ןצונסיוא וצ טייהנגעלעג
 ךיז ייז ןבאה םירופ ,לשמל ,יוזא .טייהנעדירפוצ עסיוועג א טליפעג.
 ןישזבאד ןיא ןפורעג סע טאה׳מ יוו רעדא סעקסאמ טימ טלעטשראפ
 ריאמ עשוהי ייב ראנ ןפיוק וצ ןעמוקאב טאה׳מ עכלעוו "סעווראל"
 עטנאנ יד ןיא טרישראמ רמועב ג״ל ייז ןבאה ךיוא .גרעבנעדלאוו
 לקירטש א טימ ןגיוצעגנא גייווצ א ןופ טכאמעג סנגיוב טימ ךעלדלעוו
 ךיז טכאנראפ טשרע ןוא ,ץלאה ןופ ןלייפ עכעלטע טימ טגראזאב ןוא

 .החמש רעסיורג א טימ םייהא טרעקעגמוא

 יד רעביא עיסעצארפ הנותח א ןעז וצ ןעוועג זיא טנאסערעטניא
 הפוח רעד וצ הלכ ןתח טריפעג טאה ןעמ ןעוו ,לטעטש ןופ ןסאג

 עלא .ףיוה להוש ןפיוא טלעטשעג ךעלנייוועג טאה ןעמ עכלעוו
 ,ןעגניז רעדניק יד ,טנעה יד ןיא ךעלטכיל עדנענערב טימ סרעטיילגאב
 ןיא עלא ןוא הנותח א טכאמ ןישזבאד — ןצנאט ענעסקאוורעד ןוא

 .םינתוחמ ןענעז לטעטש

 סאד טאוו םיגהנמ עשיפיצעפס יד ןופ המישר יד זיא גנאל
 דיירפ ןופ ןטנעמאמ ןיא טריפעגסיוא ןוא ןטלאהעג טאה לטעטש

 .דייל ןוא

 ןראוועג לטב םיגהנמ עסיוועג ןענעז טייצ רעד ןופ ףיולראפ ןיא
 יד רעבא ,סערגארפ ןעזעג םעד ןיא ןבאה עכלעוו ןשטנעמ ןעוועג —

 .ןראוועג טיהעגפא סאמ רעסיוועג ןיא ךאד זיא עיצידארט
 ךיוא זיא םוטנדיי ןשיליופ ןופ ןברוח ןטימ זא ךיז טייטשראפ
 ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל עשיפיצעפס סאד ןדנווושראפ

 .עיצידארט עגנאל תורוד יד ןוא םיגהנמ ענייז טימ

 ןביילב ןישזבאד לטעטש סאד טעמדיוועג תורוש יד טא ןלאז
 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ קנעדנא ןא
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 וואדלאשזד המלש ברה
 רעגנאז ןתנ רעניבר

 ןישזבאד ןיא ובעל עזעיגילער םאד
 ןוא טעטש עשיליופ יד ןיא ןבעל עכעלטפאשלעזעג־שידיי סאד
 ךיוא ןוא ,קיבראפנעדיישראפ ןעוועג ןיימעגלא ןיא זיא ךעלטעטש
 עכעלטפאשלעזעג ,ןעייטראפ ,תונחמ ןעוועג ןענעז סע .שימאניד רעייז
 ענעדיישראפ טרירטנעצנאק ךיז ןבאה ייז םורא ןוא סעיצוטיטסניא

 .טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןפורג

 גנוגעוואב עשיטסינויצ יד ,לשמל ,טאה טעטש לייט א ןיא
 לייט עסיורג א טקריוואב סורא יוזא ןוא םתוח ריא טגיילעגפיורא
 לעיצעפס ,רעטרע ערעדנא ןיא דנערעוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ
 טסולפנייאאב ןבעל עזעיגילער סאד טאה ,טעטש ערענעלק יד ןיא
 לאפ םעד ןיא זא ,ךיז טייטשראפ .רעניווונייא עשידיי עקיטרא יד
 ןענאטשעג זיא עכלעוו ,ןאזרעפ יד לאר עסיורג א טליפשעג טאה
 רעכלעוו ,בר רעד לכ םדוק ןוא הנחמ רעזעיגילער רעד ןופ ץיפש ןיא
 .הליהקה ישנא יד ןופ ךרד־הרומ רעקיטסייג רעד ןייז טפראדאב טאה

 ראי קילדנעצ עכעלטע עטצעל יד ראפ ןענעז ןישזבאד ןיא
 זיא ייז ןופ רעטשרע רעד .הרות־ילודג תונברה־אסכ ןפיוא ןסעזעג
 ןעמעוו "דוד ןינב" ןופ רבחמ רעד ,ל״צז ביוט רב דוד ברה ןעוועג
 ןופ הריטפ רעד ךאנ — ןטעבעג ןבאה םידיסח רערעדנאסקעלא יד
 זיא רע .םוקמ אלממ ןייז ןייז לאז רע — ל״צז לאיחי ׳ר ןיבר ןטלא

 .ןעמוקעג ןגעקטנא טשינ השקב יד רעבא
 ןייז ךאנ ןוא דנעבאנאז בר רעד ןעמוקעג זיא ביוט ברה ךאנ
 ,טצעזאב ןעוועג טשינ טייצ ערעגנעל א תונבר־אסכ רעד זיא הריטפ

 ,ןייד רענעריובעג ןישזבאד ןיא רעד ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא׳ס ראנ
 ־להי ןוא הדוהי תחנמ םירפס יד ןופ רבחמ רעד ,ל״ז ץרעה ברה

 .רוא
 רעטצעל רעד ,גרעבמולב ברה ןעמוקעגנא זיא הריטפ ןייז ךאנ

 .ןישזבאד ןיא בר
 ןפיוא ןסעזעג ןענעז ןישזבאד ןיא סאוו ,ראפרעד עקאט ןוא
 ידימלת ךיז וצ ןגיוצעג טאטש יד טאה הרות־ילודג תונברה־אסכ
 םוקמ א ןראוועג יז זיא םורא יוזא ןוא ,טעטש עקימורא יד ןופ םימכח

 .תודיסח ןוא הרות
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 ךאנ ןענעז עכלעוו ,םידיסח ןעוועג ןענעז ןישזבאד ןיא ,טראד
 ישודיח" רעד ,רעטלא ריאמ קחצי ׳ר ,ןיבר רערעג ןטשרע םוצ ןראפעג
 ,בייל־הירא ׳ר ןיבר םוצ ןראפעג םידיסח יד ןענעז םיא ךאנ ."ם״ירה

 טציא טגארט םענייז רפס םעד ןופ ןעמאנ םעד) ,"תמא־תפש" רעד
 יבר ןוז ןייז וצ — רעטעפש ךאנ ןוא ,(םילשורי ןיא הבישי רערעג יד
 — ץראה ןינב ןיא ןעוועג קסוע ,בגא טאה רעכלעוו ,יכדרמ־םהרבא

 .רעגייטש ןייז ףיוא

 ׳ר ,רעקראוו ןטלא םוצ ןעוועג הלוע ןענעז םידיסח ערעדנא
 .עכסישפ ןופ םעניב ׳ר ןיבר ןופ דימלת רענעזעוועג א ,שילאק קחצי

 ןייז טאה סאוו ,יבר רעטקנעבראפ־שיריל א ןעוועג זיא רעקראוו רעד
 טריפ עכלעוו ,עבילנשטנעמ רענייר ףיוא ןעוועג ךמוס תודיסח רעגייטש

 .לארשי־תבהא וצ חרכה יפ לע

 םידיסחה לש הליפתה יתבו תסנכ יתב
 יד (א :הליפת יתב עדנעגלאפ ןישזבאד ןיא ןעוועג ןענעז סע
 סאד (ד ,לעביטש עסיורג סאד (ג ,שרדמה תיב רעד (ב ,להוש עסיורג
 סאד (ו ןוא לביטש רערעדנאסקעלא סאד (ה ,לביטש רערעג עניילק

 .לביטש רעקצאווטא
 א ןעוועג ךיוא ןישזבאד ןיא זיא המחלמ טלעוו׳ רעטשרע רעד ךאנ
 עקימורא יד ןופ ךיוא ןוא ןישזבאד ןופ ןעוועג ןענעז םידימלת יד ,הבישי
 םירוחב הבישי עדמערפ יד .שטיבול ,אנפיל ,ספעש ,ןיפיר : טעטש
 גנונפערעד יד .םיתב ילעב רענישזבאד יד ייב "געט" ןסעגעג ןבאה
 זיא הלחתה יד ןוא ,טנאזאפמיא רעייז ןעוועג זיא הבישי רעד ןופ
 רענייא ,"הנבי" ןסייהעג טאה הבישי יד .םידימלת 11 טימ ןעוועג
 ,טגאזעג ערעדנא ןשיווצ טאה טסירגאב טאה סאוו רענדער יד ןופ

 ושדקתנ םירוחב א״י" ףיוא זמרמ זיא "הנבי" ןעמאנ רעד סאד
 רעד ראפ זיא טרעהעג ןבאה רימ יוו ."הנבי" ןופ ת״ר יד ,"םויה
 ,ןישזבאד ןיא הבישי עסיורג א ןעוועג המחלמ טלעוו רעטשרע
 ערעטלע יד ייב ןקידנוקרעד ךיז ןעמ ןעק הבישי יד ןגעוו םיטרפ)
 יקסוואלעיב לאיחי ןוא סאשזוו בקעי ׳ר :יוו ןישזבאד ןופ ןשטנעמ
 ערערעמ טימ "הרותה ידוסי" הבישי עסיורג ענייש א .(לארשי ןיא
 ךיוא טנרעלעג ןעמ טאה טראד ןוא ןינב םענעגייא ריא ןיא ,תותיכ
 ריא ןיא עלוש־סקלאפ עשידיי א ןעוועג ךיוא זיא סע .לוח ידומיל
 יד ,קיטנוז טנרעלעג ןעמ טאה תבש טאטשנא ווו ןינב םענעגייא
 רעד ךאנ דלאב ןראוועג טעדנירגעג זיא הבישי "הרותה ידוסי"
 ןיא ןעוועג זיא "לאומש תראפת" רעד ןעוו ,המחלמ טלעוו רעטשרע
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 ןפאשעג זיא וויטאיציניא ןייז ףיוא ;גנוניווו רעמוז א ןיא ןישזבאד
 םהרבא ׳רו לדנעמ ׳ה רעדירב יד ,םידיסח 2 ענייז ךרוד טלעג ןראוועג
 זיא "הרותה ידוסי" רעד ןופ להנמ רעטצעל רעד .ך״יה ןהאק שריה
 ןעוועג זיא ד״יה יורפ ןייז ןוא ד״יה ןגראמטוג ריאמ לאיחי ׳ר ןעוועג
 טימ "בקעי תיב" עלוש לדיימ רעסיורג רענייש רעד ןופ ןירעטייל יד

 .ןישזבאד ןיא ןעוועג ךיוא זיא סאוו ןסאלק ערערעמ
 טוג עשידיי ערערעמ ןעוועג ןענעז ןישזבאד ןופ טנגעג רעד ןיא
 ץאלפ הרשכה א ןעוועג ךיוא זיא ייז ןופ םענייא ןיא ןוא רעציזאב
 ־לעב רעד .השודקה ונצראל ןעוועג הלוע ןבאה סאוו םיצולח יד ראפ
 רענעבעגעגרעביא ןא ,עגימש בקעי קחצי ׳ר ןעוועג זיא טוג ןופ תיבה
 טגעלפ רע יוו ,ןקרעמאב וצ יאדכ אד זיא סע .דיסח רערעדנאסקעלא
 םימי יד ךאנ ךיילג ,ראי סעדעי :תורישע ןייז טימ ןייז גהונ ךיז
 םוצ ץלאה ןוא האובת ,לפאטראק טימ ןרופ ענייז ןגעלפ ,םיבוט
 ןעמ טגעלפ טראד ןוא ןישזבאד ןייק ןראפניירא ליטש ץנאג ןצייה
 ןבילבעג זיא החפשמ ןייז ןופ .עקיטפרעדאבטיונ יד וצ ןלייטראפ סאד
 לאיחי ,ןאמ ריא טימ טציא טניווו עכלעוו ,אינעג רעטכאט ןייז ןבעל

 .עניטנעגרא ןיא ,רעדניק ןוא ,עטאפאל

 הרות תודסומ ןופ טאטש א ןעוועג ןישזבאד זיא ןעעז רימ יוו
 םיקסוע עקירעהעג ןייז טזומעג ןבאה ןעטייל וצ סאד ןוא ,דסחו
 יוו בוח סלא זדנוא ראפ סע ןעעז רימ ןוא ,הנומאב רוביצ יכרצב
 ןשטנעמ יד טא ןענאמרעד וצ ןעניד זדנוא טעוו ןורכז רעזדנוא טייוו
 רעזדנוא ייז ןבאה תונקסע רעייז טימ לייוו ,ןענכייצאב ייז ןוא

 .ינחור בצמ ןכיוה א ףיוא טלעטשעג ןישזבאד טאטש
 ,טאטש קע ןיא ןענאטשעג זיא סאוו ,להוש עסיורג יד ןיא

 םיבוט םימי ןוא םיתבש ,המכשהב גאט ןדעי טנוואדעג ןעמ טאה
 ןימינב ׳ר ןעוועג זיא להוש יד ןופ יאבג .טלופרעביא ןעוועג יז זיא
 ׳רה ןעוועג זיא להוש רעד ןופ ןזח רעד .רעשנאג (ןימינב ףסוי) ףסוי
 ׳ר רעסיוא .טחוש א ןעוועג ךיוא קיטייצכיילג זיא רעכלעוו פאלאיד
 יקסוועשטאכאס לאנתנ ׳ר :םיטחוש 2 ךאנ ןעוועג ןענעז ףסוי ןימינב
 בקעי ׳ר ,טחוש ןקידרעירפ ןופ םעדייא רעד ,קענישטאכעשט ןופ ד״יה
 קחצי ׳ר ןופ ןוז רעד ,ד״יה לקניפראג לדנעמ ׳ר ןוא ,ל״ז לאטנעזאר

 .ל״ז לקניפראג ריאמ
 רעד ןופ טייוו טשינ ןענאטשעג זיא סאוו — שרדמה תיב ןיא
 יאבג .םינינמ ערערעמ טנוואדעג גאט ןדעי ןבאה עניוב יד ןוא הוקמ
 ןוא להוש ןיא .(רעדיינש) ךיליירפ ׳ה ןעוועג זיא שרדמה תיב ןופ
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 ־םידיסח יד ןיא ןגעקאד ,טנוואדעג ראנ ןעמ טאה שרדמה תיב ןיא
 .טנרעלעג ךיוא ראנ ,ךעלגעט טנוואדעג ראנ טשינ ןעמ טאה ךעלביטש

 א טלקיווטנא ךיז טאה טראד ןוא הרות םוקמ ןעוועג זיא סאד
 ןענעז םיללפתמ ליפ לייוו ,הרותה דומיל ןופ טעטיוויטקא עסיורג
 עכעלגעט טנדראעגנייא טאה ןעמ ןוא ,םימכח ידימלת עסיורג ןעוועג
 ךיוא רעטתראד ,תותכסמ ענעדיישראפ טנרעלעג ףיט ןוא םירועיש
 ןעוועג זיא לביטש רערעג עסיורג יד ןופ יאבג ."ימויה ףד" םעד

 ־לייט ןבאה סאוו םימכח ידימלת יד .ד״יה ךארבדלאג הידבוע ללה ׳ר
 לאטנעזאר ב״וש בקעי ׳ר :ןעוועג ןענעז םירועיש יד טגאזעג זייוו
 ,וואדלאשזד המלש ברה ,ןוז ןייז) .ל״ז וואדלאשזד ףסוי ילא ׳ר ,ל״ז
 ריאמ עשטיא ׳ר ;(טחוש א טראד זיא ןוא טרופקנארפ ןיא טבעל
 ־לעטייט ךענעה ריאמ ׳ר ,ד״יה ןאמרעב רעב שרעה ׳ר ,ל״ז לקניפראג
 רשא לארשי ׳ר ןעוועג זיא האירק לעב .ערעדנא ןוא ,ד״יה םיוב
 .ד״יה עווטארד ךינעה בקעי ׳ר — טיוט ןייז ךאנ ןוא ,ל״ז סאשזוו

 רעד — ףסומ ילעב :ןעוועג ןענעז םיארונ םימי תוליפת ילעב יד
 ,י״נ גרעבסולפ םהרבא ׳ר רעטעפש ,ל״ז לאטנעזאר בקעי ׳ר טחוש
 :ןעוועג ןענעז תירחש ילעב .ד״יה רעלימ לארשי ׳ר טצעל וצ ןוא

 ןפורעגפיוא .(עקירעמא ןיא ןבראטשעג) ל״ז ץלאה קחצי םהרבא ׳ה
 י״נ לדנעמ ךורב ׳ר ,ןוז ןייז) ד״יה גרעבסולפ ילא ׳ר טאה רפס םוצ
 םייח ׳ר ןופ רעטכאט יד ,עינעה יורפ ןייז טימ לארשי ןיא ךיז טניפעג

 .(ד״יה ראונאי
 ןופ ןורכז םענעטלעז םעד ןקרעמאב וצ אד יאדכ זיא בגא ךרד
 טנוואדעג ןבאה לביטש רערעג עסיורג יד ןיא :ד״יה גרעבסולפ ילא ׳ר
 ןופ ןטייצראי יד טקנעדעג טאה רע ןוא ,םינינמ 8 םורא תבש ןדעי
 סע רעוו טסווועג רע טאה רפס םוצ ןפורפיוא םייב ןוא .םענייא ןדעי
 עקידנעמוק יד טייצראי טאה סע רעוו ה״ד ,ןייז וצ הלוע ביוחמ זיא
 ירומ יבא ךאנ טייצראי ןטשרע םעד טאהעג באה ךיא ןעוו .ךאוו
 סאד ,טגאזעג טלאמעד רימ רע טאה ,ה״פרת זומת ׳ד ,ל״ז חונמה
 רעדא קיטסניד ,תבש ןלאפסיוא טשינ לאמ ןייק טעוו טייצראי ןיימ
 לעב ןוא יאבג ןעוועג זיא לביטש רערעג עניילק יד ןיא .קיטשרענאד
 ,רעגארפ [טרעבראננ םוחנ ,ןוז ןייז) ד״יה רעגארפ לואש ׳ר ארוק

 ןייק ןישזבאד ןופ טרעדנאוועגסיוא קירוצ ראי 50 טימ טאה סאוו
 ,רעוואנאה ןיא טבעלעג קירוצ ראי בלאה א טימ זיב טאה ,דנאלשטייד

 .(האירק לעב ןוא ןזח ,להקה שאר ןעוועג זיא רע ווו

 ןעוועג קסוע זיולב טשינ ןבאה לביטש רערעג ןופ םיללפתמ יד
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 ןבאה ןבעל שיטילאפ־ךעלטפאשלעזעג ןיא ךיוא ראנ תודיסחו הרותב
 רעד ןעוועג זיא ,לשמל יוזא .טעטיוויטקא רעייז ןזיוועגסיורא יי ז
 רעד ןופ ראטקעריד ד״יה ןגראמטוג ריאמ לאיחי ׳ר ןקסע רעבושח
 תדוגא ןופ רעציזראפ ןוא הרותה ידוסי ןופ להנמ ,קנאב הדוגא
 יריעצ" יד ןיא טריזינאגרא ךיז ןבאה לביטש ןופ םירוחב יד .לארשי
 -עט עטפאהבעל א טלקיווטנא ייז ןבאה טראד ןוא "לארשי תדוגא

 ־טאכעיפ ריאמ לארשי רוחבה ןעוועג זיא ראטערקעס רעייז .טייקיט
 ־דלאג ךורב :םירוחב יד ןעוועג ןענעז טעטימאק ןיא ןוא ,ד״יה עק
 רעלימ עשטיא השמ ,שטיוועישדנעי ןמלז ,שטיוואקוועל לדנעמ ,רעגניפ

 .ערעדנא ןוא

 עשוהי בקעי ׳ר יאבג ןעוועג זיא לביטש רערעדנאסקלא ןיא
 ןעוועג טלוב לעיצעפס ןבאה םיללפתמ יד ןשיווצ ןוא ,ד״יה רעלפוק
 ¬ורי ןיא ןראוועג רטפנ זיא רע) ,ל״ז ב״וש יקסנימ םייח עשוהי ׳ר

 ,סקאוונעזאר ל״ז דיסח ןמלז ׳ר ;(טניווועג סנטצעל טאה רע ווו ,םילש

 רעטכאט יד ןבילבעג זיא החפשמ ןייז ןופ) טדאטשפיל לביל ׳ר
 רענדייז קעלאב ןאמ ריא טימ עקירעמא ןיא טני־זוו עכלעוו ,אינאמ
 ןא רעייז א .ד״יה ראונאי םייח ׳ר ;(דניק רעייז ןוא אנפיל ןופ
 ׳ר ןעוועג זיא םכח דימלת רעסיורג ןוא טלאטשעג עטנאסערעטניא
 ןגנוי םייב תודיסח ןייז ןביוהעגנא טאה רעכלעוו ,ל״ז ןהאק רין^מ
 .ל״קוצז "לארשי חמשי" םייב טקידנעעג ןוא ל״קוצז ויבר רעקרווו

 ,טנרעלעג ןוא ןסעזעג דימת זיא רע סאוו םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןיז 2 ענייז ןגיוצרעד רע טאה ,אסריגמ הימופ קספ אל שממ ןוא
 יאדכ זיא סע .ןיז ןוא ןהאק ריאמ :ןעמאנ ןרעטנוא טפעשעג ןייז וצ
 סאד טגאזעג םיא ףיוא טאה "לארשי חמשי" רעד זא ,ןקרעמאב וצ
 ןייז .הפ לעב "םהרבא ןגמ" ןצנאג םעד סייוו ןוא ראלק זיא רע
 רעד ןיא טנאקאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ד״יה ןהאק לדנעמ ׳ר ןוז
 ןעוועג ךיוא זיא רעקסנישזבאד לדנעמ ׳ר סלא טלעוו רעשידיסח
 ךתיב יהי" ןעוועג םייקמ שממ טאה רע .טייקכילנעזרעפ עסיורג א
 םוקמב הלודגו הרות וצ ןעוועג הכוז טאה רע ןוא ,"החוורל חותפ
 ךיוא רע טאה ךאד ,טלקיווטנא טיירב טפעשעג ןייז טאה — דחא
 ךיוא טאה רע .טקיסעלכאנראפ טשינ "הלילו םמוי וב תיגהו" םעד
 זיא רע :טעברא עכעלטפאשלעזעג ןיא ןעמונעג לייטנא ןסיורג
 קיטייצכיילג ןוא טכירעג ןיא קינוואל ,הליהק רעד ןיא סנרפ ןעוועג
 טאה םינפ תרדה ןוא טלאטשעג ןייז .טאר־טאטש ןיא קינוואל
 החפשמ ןייז ןופ .םייוג יד ייב וליפא ,ץרא ךרד סיורג ןפורעגסיורא
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 עכלעוו ,ןזואק בקעי ןוא לאקזחי ,ןיז 2 ראנ ןבעל ןבילבעג ןענעז
 רעניבר ,ןהאק לדנעמ ׳ר ןופ םעדייא רעד .לארשי ןיא טנייה ןעניווו
 רע .ףוס םוצ זיב סוכ ןרעטיב םעד ןעקנורטעגסיוא טאה רעגנאז ןתנ
 ריאמ ןוא בד קחצי ,ןיז 2 יד טימ עשטנענ יורפ ןייז ןריולראפ טאה

 .ד״יה

 ףיוא קידנקוק טשינ זיא ל״ז ןהאק שרעה םהרבא רעדורב ןייז
 ןיא ןעגנודניבראפ עסיורג ענייז ןוא גנודיילק עשיאעפארייא ענייז
 רעסייה א ןעוועג באטשסאמ ןלאסאלאק א ףיוא טלעוו סלדנאה רעד
 לאמ ןייק טאה רע ;דיסח רערעדנאסקעלא רענעבעגעגרעביא ןוא
 רעדנאסקעלא ןופ םיר״ומדא יד ןטיילגאב וצ ןטימעגסיוא טשמ
 וראי יד ןיא .דנאלסיוא ןיא רוק ףיוא ןראפעג ןענעז ייז תעשב
 טאדידנאק סלא טרינימאנ "לארשי תדוגא" יד םיא טאה 1924—25
 טכאמעג רע טאה עזייר לארשי עטשרע ןייז .טנעמאלראפ ןשיליופ םוצ
 טפאשלעזעג ןעיצקא ןא טעדנירגעג ךיילג טראד ןוא 1925 ראי ןיא
 הלוע וצ ,ןעוועג הכוז טאה ןוא ,עינלעגיצ עסיורג א ןעיוב וצ ףיוא

 .עילימאפ ןייז ןופ לייט א טימ ןברוח םעד ראפ ךאנ ןייז

 ־קעלא יד ןעוועג ךיוא ןענעז ןטלאטשעג עטנאסערעטניא רעייז
 שאר רעד ,ד״יה גרעבנעדלאוו ריאמ עשוהי ׳ר םידיסח רערעדנאס
 ׳ר להומ רעד ןוא ,ןישזבאד ןיא עדניימעג רעשידיי רעד ןופ להקה
 ץאלפ ןקידובכב א ןעמונראפ ןבאה עכלעוו ,ד״יה עניור השמ לאומש
 םעד טקידייטראפ עדריוו טימ ןוא טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא
 טניפעג ל״ז סקאוונעזאר דיסח ןמלז ׳ר ןופ ךוז א .דובכ ןשידיי
 ןיא טניווו רעכלעוו סקאוונעזאר הדוהי ׳ר זיא סאד ,לארשי ןיא ךיז
 ךיוא ךיז טניפעג ד״יה ןאמרעב רעב שרעה ׳ר ןופ םעדייא א ,ןולוח

 ¬ביבא לת ןיא יקסוואלעיב לאיחי בקעי ,ר זיא סאד ,לארשי ויא
* 

 ־ערג יד רעבירא ןענעז תולייח עשטייד יד .1939 רעבמעטפעס
 ארע רעלטיה טימ ןראוועג טקעדאב ןענעז ןעלמיה עשיליופ יד .ץענ

 עטשרע יד .גנוטכינראפ ןוא טיוט טייזעג ןבאה עכלעוו ,ןענאלפ
 .ץענערג רעשיליופ־שטייד רעד ייב ןדיי יד ןעוועג ןענעז תונברק

 ןופ לייט א זיא ,הנשה שאר ,עיצאפוקא רעד ךאנ דלאב ןיוש
 טקישעגקעווא ןוא טפאכעג ןישזבאד ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד
 ןראוועג טלמאזעגפיונוצ ןענעז תוכוס ןוא ,דנאלשטייד ןייק ןראוועג
 ןבאה ייז ךיוא ןוא ענעבילבעגרעביא יד ןופ תוחפשמ ענעעזעגנא 40
 רעליטש גולפ ןיא זיא םעד ךאנ .טאטש ןופ טקישעגסיורא םיחצור יד
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 .טריזיליבאטס קירוצ ךעלסיב וצ ךיז טאה ןבעל עשידיי סאד .ןיאוועג

 ןיא ךיז ןבאה ,רעבמעוואנ ןט11 םעד ,םעד ךאנ דלאב ,ןיינ רעבא
 ־קראמ ןפיוא טלמאזראפ ךיז ,טייל־אפאטסעג 200 ןזיוואב טאטש
 וצ ןפורעג טאה טאר־סעדנאל רעד .רעוועג ןדאלעגנא טימ ץאלפ
 יד זא ,טלעפאב טאה ןוא ,הליהק רעשידיי רעד ןופ סעזערפ םעד ךיז
 יד ןשיווצ .טאטש יד ןזאלראפ ךיילג לאז גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג

 זיא הער הריזג יד ןפורוצפא ידכב ןוא הלהב א ןענאטשטנא זיא ןדיי

 ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנאגעג ,טאטש ןיא סיורא ןדיי עפורג א
 ןוא ךעלרעגניפ הנותח ,רעטכייל ענרעבליז ,טלעג טלמאזעגפיונעצ
 יד .אפאטסעג ןיא ןגארטעגקעווא ץלא סאד ,ןכאז טרעוו ערעדנא
 טאה ץלא סאד רעבא ,ןעמונעגוצ ןרעג סאד ןבאה רעדרעמ־רעלטיה
 זיא רעטעפש געט עכעלטע ןיא .ןישזבאד שוריג םעד ןטימראפ טשינ

 .ןייר־ןדיי ןבילבעג טאטש יד
 םעד טלייטעגטימ טאה גנורעקלעפאב עשידיי רענישזבאד יד

 .םוטנדיי ןשיליופ ןצנאג ןופ לרוג ןרעטיב

* 
 יד ףיוא הבצמ סלא ןעניד המישר ענעדיישאב יד טא לאז
 ־לעזעג יד ,םידימלת ערעייז ,הרותה־ילודג יד ןופ םירבק עטייזעצ

 .גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד ןוא רעוט עכעלטפאש
 רעמ ...זיא יז ןוא ןישזבאד לטעטש עקידלפאצ שידיי א ןעוועג

 .אטשינ
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 ץנארק־רענארג הרש

 וישזבאד ויא ועייטראפ ווא םעיצוטיטסניא

 ,רעצרעה עטוג טימ ןשטנעמ עטוג .לטעטש טוג קיצראה א

 האנק ןייק לאמ ־ןייק .שפנבו בלב ןטייווצ םעד רענייא ןבעגעגעגרעביא
 זיא ףליה עקיטייזנגעק .ןטייווצ םעד רענייא ןענוגראפ ,טסווועג טשינ
 ןעוועג זיא רעדעי .לטעטש ןיא תודימ עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג
 ,ןעגנוטייצ .ןאט הבוט א ןטייווצ םעד טנעקעג טאה רע ביוא ןדירפוצ
 ,לטעטש ןיא ןשטנעמ עטלייצעג ייב ראנ ןעוועג ןענעז ,ליפשייב םוצ

 םייב ןזעל טנעקעג ייז טאה טאהעג טשינ ייז טאה טאוו רעדעי רעבא
 א טימ ןסייבראפ ןוא ייט לזעלג א ייב וליפא ,בוטש ןיא ןטייווצ

 .ןכוק לקיטש
 רעבא ,ןעוועג טשינ לטעטש ןיא ןענעז םינדמל עסיורג ןייק
 ענעדיישראפ טכוזעג טאה המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ךאנ רוד רעד
 ־ליב ערעכעה ןוא עלעטימ ןיא ךיז ןעמאקלאפראפ וצ ןטייקכעלגעמ
 ריא ןעוועג זיא עכלעוו קעטאילביב א ןעוועג זיא לטעטש ןיא .גנוד
 טעדנירגעג זיא קעטאילביב יד .עיצוטיטסניא עלערוטלוק עטסקיטכיוו
 רעד ןופ טייצ רעד ןופ םייהעג ןיא טריטסיזקע טאה ןוא ןראוועג
 ןוא ,1914 ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב טכאמ רעשיראצ
 .ןראוועג טריזילאגעל יז זיא עיצאפוקא רעשטייד רעד רעטנוא ראנ
 קיטסירטעלעב רעדנעב רעטנזיוט ןעוועג ןענעז קעטאילביב רעד ןיא
 ־עגמוא טימ ןטראוו ןגעלפ רעזעל ליפ .רעכיב עכעלטפאשנעסיוו ןוא
 דגעעג ןבאה ייז יוו םעד ךאנ ןאמאר א ןופ לייט ןטייווצ םעד ףיוא דלוד
 ןצעמיא ייב ןעוועג ךאנ זיא רעטייווצ רעד ןוא לייט ןטשרע םעד טקיד
 יד ייב רוטלוק ךאנ טשרוד רעד סיורג ןעוועג זיא ללכב .שרעדנא
 ¬ידי עריא ןרעטיירבסיוא וצ טבערטשעג טאה עכלעוו טנגוי רעטעברא

 ןעמענ ןענעק וצ ידכ ןעגנוטכיר ענעדיישראפ ןיא טנאזיראה ןוא תוע
 עכלעוו ןסעומש עכעלטפאשנעסיוו רעדא סעיסוקסיד ןיא לייטנא
 רעטעברא יד ןיא רעדא קעטאילביב רעד ןיא ןעמוקעגראפ טפא ןענעז
 טריסערעטניא קראטש ךיז ןבאה ןבולק יד טא ןופ םירבח יד .ןבולק
 רעמענלייטנא יד ןופ זיירק רעד ןוא ןסעומש ןוא סעיסוקסיד יד ןיא

 .טרעטיירבעגסיוא רדסכ ךיז טאה סרערעהוצ ןוא

 יד ךיז טאה המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 עכלעוו — ןשטייד יד .טרעגרעראפ לטעטש ןיא עגאל עניימעגלא
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 ךאד ךיז ןבאה ,קידתוירזכא יוזא ןעוועג טשינ טלאמעד ךאנ ןענעז
 רענעמ ןעמונעג ןבאה ייז .גנורעקלעפאב יד וצ ןגיוצאב טוג טשינ
 ןוא ,ןטנעגעג עטייוו ןיא טקישעגקעווא ייז ןוא טעברא סגנאווצ ףיוא
 זיא — רעדניק טימ יורפ יד ןטלאהסיוא — הסנרפ ראפ גראז יד
 המחלמ ןיא יוו ,ךעלריטאנ זיא עכלעוו ,לטעטש םעד טסאל וצ ןלאפעג
 זיא רענייק ,תמא .עגאל עשימאנאקע ערעווש א ןיא ןעוועג ,טייצ
 סגנוקירדרעטנוא יד רעבא רעגנוה ןופ ,הלילח ,ןבראטשעג טשינ
 ןפראוועג טאה ןדיי יד ןגעק טכאמ רעשטייד רעד ןופ ץנעדנעט
 ןיא ןליפ טזאלעג ךיז טאה עכלעוו ,לטעטש סאד ףיוא ארומ א

 .ןבעל ןכעלגעט גאט
 ןופ ראי רעטשרע רעד ,1914 ןיא שוריג רעטסווואב רעד
 עטסנרע טימ טיילגאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,המחלמ טלעוו רעד
 ־אקע ןוא ,שילאראמ ,שיזיפ טאה ,דראמ ןלאטאט א ןופ ןעגנוארד
 ןא ךיוא טאה עכלעוו גנורעקלעפאב עשידיי יד ןכארבוצ ,שימאנ
 .עיצאפוקא רעשטייד רעד ןופ קורד ןרעווש םעד טליפעג קראטש םעד

 ןופ טרעטייוורעד ןטאנאמ ערעווש עכעלטע טבעלעגרעביא ןאד ןבאה רימ
 םעד ךאנ טשרע .ןעגמגנידאב עשימאנאקע ערעווש ןיא ןוא םייה רעד
 זדנוא ןבאה ןוא טרעקעגמוא ךיז ןבאה "םיצולח" עטשרע יד יוו
 גנוגעוואב ןסאמ יד ןעגנאפעגנא ךיז טאה ,טייקיאור יד טרעכיזראפ
 ־עגמוא לטעטש סאד ךיז טאה טייצ עצרוק א ןיא .סייה א קירוצ

 .ןבעל ןיא דנאטש ןלאמראנ ריא וצ רעקינייוו רעדא רעמ טרעק
 ןוא עטסערג יד ,ןעייטראפ טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא ןישזבאד
 עכלעוו ,ייטראפ עשיטסינויצ יד ןעוועג זיא עכלעוו ןופ עטסקראטש
 שיבייפ ׳ר טריגעלעד המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ראפ ךאנ טאה
 ריוא •סערגנאק םוצ רעייטשראפ רעטלייוורעדסיוא ריא סלא אקפיל
 ןוא ,טייקיטעט עטפאהבעל א טריפעגנא ןבאה ןעייטראפ ערעדנא
 טנגוי א טאהעג ךיוא ןבאה עכלעוו ,ןויצ־ילעופ יד ייז ןשיווצ
 טאה טייקיטעט עטצענערגאב רעמ א ."וואכאראב" ,עיצאזינאגרא
 ןעוועג זיא ןעייטראפ עלא וצ קידתופתוש ."דנוב" רעד טריפעגנא
 טיול רענייא רעדעי ,טנגוי עקיניזטסווואב א ןפאש וצ עבאגפיוא יד

 .ייטראפ ריא ןופ גנוטכא ןוא עעדיא ריא
 א ןעגנאפעגנא ךיז טאה המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ךאנ
 .עיצארגימע ראפ גנארד א ,טגאזעג רעסעב ,גנוגעוואב עקראטש

 ןיוש ןבאה עכלעוו תוחפשמ עצנאג ךיוא ןוא טמוי יד ןופ לייט א
 הסנרפ ןופ ןטייקירעווש יד ןעזעגנייא םישזער ןשיליופ ןופ גנאפנא ןיא
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 סאד ןזאלראפ וצ טייקכעלגעמ א טכוזעג ןבאה םישזער םעד רעטנוא
 טאה םזיטימעסיטנא רשיליופ רעטלצראוועגנייא רעד .לטעטש עניילק
 עכלעוו ןוא ןדיי יד וצ האנש רעמ ןוא רעמ ןזייווסיורא ןעגנאפעגנא
 טאה רעכלעוו ,טאקיאב םעניימעגלא ןא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טאה

 .ץנעטסיזקע רעייז תוחפשמ עקילדנעצ ייב טלזגעג

 טליפעג טאה עכלעוו .החפשמ ןיימ ןעוועג זיא יד ןופ ענייא
 עטשרע יד ייב .סיפ עריא רעטנוא ןופ ןדאב םעד טרילראפ יז זא
 סאד ןזאלראפ רימ ןבאה טאהעג ןבאה רימ סאוו טייהנגעלעג
 סיורא ןענעז זדנוא טימ ןעמאזוצ .עקירעמא ןייק געוו ןפיוא לטעטש
 ׳שזראינטאלפ ,רעגניזעלש ייז ןשיווצ ,תוחפשמ עכעלטע לטעטש ןופ

 .ערעדנא ןוא

 ןיימ ןיא דאירעפ ןישזבאד רעד טקידנעראפ ךיז טאה יוזא
 באה ןוא ץראה רערעווש א טימ ןישזבאד ןזאלראפ באה ךיא .ןבעל
 טניירפ עטסרעייט עניימ טראד קידנזאלרעביא ןרערט ליפ ןסאגראפ

 ,רעייט ןוא ביל ןעוועג רימ זיא עכלעוו לטעטש סאד ,םירבח ןוא

 ,ןעזעג טשינ רעמ לאמ ןייק ןיוש באה ךיא עכלעוו לטעטש סאד
 ןראוועג טקעמעגפא זיא ןעזעוו ןשידיי ןופ ןכייצ רעד רעכלעוו ןופ ןוא

 .קיבייא ףיוא

 ןקילאמא ןופ תוברוח יד ףיוא קנעדנא ןא ןייז תורוש יד ןלאז

 .ןישזבאד



 קראי־וינ ,רענארג .ל סלראשט

 הלהק רעד ויא םרעגראזראפ
 ,ןישזבאד ןייק קירוצ ךימ ןריפ ראי קיצפופ רעבירא ןופ תונורכז
 רעקילאמא רעד ןופ ךעלטעלב עשיראטסיה ףיוא ךיז ןשימ סע ןוא

 .סרעגראזראפ עריא טימ הלהק

 רענעי וצ לטעטש ןיא (םיסנרפ) סעראזאד עטסנעעזעגנא יד
 יוזא .רענארג רדנס אנינח ׳ר ןוא אקפיל שיבייפ ׳ר ןעוועג ןענעז טייצ
 ןטפעשעג ךס א טימ דיי רעכייר א רעייז ןעוועג זיא רעטשרע רעד יוי
 ןיא טעברא עצנאג יד זיא ,ןעמונראפ רעייז ןעוועג ךיוא רעבירעד ןוא
 ־ראפ ,ןעוועג זיא רעכלעוו ,רדנס אנינח ׳ר ףיוא ןלאפעג הלהק רעד
 ,הסנרפ תוגאד ןייק טאהעג טשינ טאה רע .ןטפעשעג ןופ יירפ ,טרעק

 רעזייה עכעלטע יד ןופ טלעג הריד ךס א רעייז טאהעג טאה רע לייוו
 .טגאמראפ טאה רע סאוו

 ,להוש ןיא ןענוואד טגעלפ ןוא דיסח ןייק ןעוועג טשינ זיא רע

 המיב רעד ףיוא ןענאטשעג הרותה תאירק ייב תבש ןדעי זיא רע ווו
 רע יוו ןוא ,רדס ןסיוועג א ךאנ םיללפתמ יד תוילע טלייטראפ ןוא
 םענייק ןופ טסולפנייאאב ןעוועג טשינ זיא רע .ןענאטשראפ טאה
 ןא להוש רעד ןיא הכולמ ןייז טריפעג גנאל ןראי רע טאה יוזא ןוא
 ףיוא טאהעג טאה רע לייוו ,תקולחמ רעדא ןטיירטש זיא׳ס עכלעוו

 .םיללפתמ יד ןופ עיטאפמיס עלופ יד טייז ןייז

 גנאל ןראי טאה תורבקה תיב םעד םורא טיולפ רענרעצליה רעד
 וצ ףיוא לאירעטאמצייה סלא גנורעקלעפאב עשיליופ יד ראפ טנידעג
 טעמכ רע זיא ןראי ןופ ךשמ ןיא ןוא ,ןעגנוניווו ערעייז ןעמעראוו
 זארג יד ןסעגעג טראד ןבאה תומהב ןוא .ןראוועג טפעלשוצ ןצנאגניא
 הפרח א ןעזעג םעד ןיא ןבאה לטעטש ןופ ןדיי יד .םירבק יד םורא
 הלהק רעד ןיא סעראזאד יד ןופ טרעדאפעג ןבאה ןוא םיתמ יד ראפ
 וויטאיצניא רעד קנאד א .בצמ ןקירעיורט םעד וצ ףוס א ןכאמ וצ
 ־פיוא וצ דנאפ א ןראוועג טעדנירגעג זיא רענארג רדנס אנינח ׳ר ןופ
 רע .לגיצ ןופ רעיומ א ,תורבקה תיב םורא םיוצ םעיינ א ןלעטש
 ךאנ דלאב — ראי ץנאג א ןופ ףיולראפ ןיא — גאט ןדעי טגעלפ
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 ףיוא ןבעג גנוטכא ןוא תורבקה תיב םוצ ןייגקעווא — ןענוואד םעד
 רעד ייב .גנונדרא ןיא ןרעוו טריפעגסיוא לאז יז. זא ,טעברא רעד
 םעד ראפ רעמיצ סגנאגכרוד א ןראוועג טיובעגוצ ךיוא זיא טייהנגעלעג

 .תורבקה תיב ןופ רמוש םעד ראפ גנוניווו א ןוא ןידה קודצ

 רענארג רדנט אנינח ׳ר טאה ןכאז עכילצונ ערעדנא ליפ ךאנ
 טשינ ןיוש טאה רע ןעוו ,ןראי ערעטלע יד ףיוא .לטעטש ןיא ןפאשעג
 ־ראפ ,רענארג בייל בקעי ,ןיז ןייז םיא טאה קיטעט ןייז טנעקעו
 זיא רע .ןטירשעגראפ רעמ ןעוועג ןיוש זיא בייל בקעי .ןטארט
 טאה ןוא ןזיירק עשירחוס יד ןיא טנאקאב ,רחוס לעמ א ןעוועג
 .טאטש ןיא ןעיירעקעב לייט ןטסערג םעד וצ לעמ טלעטשעגוצ

 ןיא רעטאפ ןייז יוו יוזא — ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא רע ךיוא
 טעדנירגעג זיא ףליה עקיטכיט ןייז טימ .הלהק יד וצ — טייצ ןייז
 ןענאטשעג זיא רעכלעוו ןופ ץיפש רעד ןא אשידק הרבח יד ןראוועג
 ־ראפסקע טאה רעכלעוו רחוס רעטסווואב א ,טראבנייש והילא ׳ר
 עקשרעה ,ןעוועג זיא יאבג טפיוה רעד .דנאלשטייד ןייק האובת טריט
 רעטנוא רעבא אדנאל ןעוועג זיא ןעמאנ עילימאפ ןייז .ספלאוו ׳ר
 ןענעז טייצ רענעי וצ) .טאקעג טשינ רענייק םיא טאה ןעמאנ םעד
 טנאקעג ייז טאה׳מ סאוו םיתב־ילעב ךס א לטעטש ןיא ןעוועג
 ליפ טשמ ןבאה ןעמענ עקיטכיר ערעייז רעבא ןשינעמענוצ טימ

 .(טסווועג

 עיצוטיטסניא יד ןדנירג ןפלאהעג טאה רענארג בייל בקעי ׳ר
 ןיא סעילימאפ ליפ רעייז ןפלאהעג טאה עכלעוו "הלכ תסנכה,,
 רעדנעציזראפ רעד .ךעלדיימ עמערא ערעייז ןכאמ הנותח לטעטש
 ןעוועג זיא יאבג רעטייווצ רעד ןוא ,רענשזריק בקעי ׳ר ןעוועג זיא
 .לטעטש ןיא תיבה לעב רענעדיישאב רענייפ א ,רעטכאלש בייל ׳ר

 הילא המלש ,שטיוועקדיצ שרעה קודצ ןעוועג ןענעז רעדילגטימ יד
 קחצי ,קעינעיפ ףלאוו היבוט ,רעפעש לדנעמ םהרבא ,רעקצאלפ
 ,ארוק־לעב א ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו רענארג ןועמש ןוא ,ןהאק

 ןיא גנאגניירא םייב שולאפ ןיא הרות יד טנעיילעג טאה רעכלעוו
 .להוש רעסיורג רעד

 טאה רעכלעוו ןייאראפ א טריטסיזקע טאה להוש רעד ייב
 טריזינאגרא ןעוועג ןענעז ןייאראפ םעד ןיא ."םירוחב הרבח" ןסייהעג
 רעייז .ערעדנא ןוא ,סעראלאטס ,סרעדיינש ,סרעטסוש ,יוו טיילכאפ
 טימ לטעטש ןיא טיילעמירא ןגראזאב וצ ןעוועג זיא עבאגפיוא
 ךיוא ייז ןבאה סאמ רעסיוועג א ןיא .רעטניוו ףיוא גנוצייהאב
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 יאדכ זיא׳ס .טיילעמירא עדנערעדנאוו יד ראפ ןסע ראפ טגראזעג
 לטעטש סאד טאה ןאמערא רענישזבאד ןייא ןייק זא ןקרעמאב וצ
 .ווו שרעדנא ץעגרע טיורב ןייז ןעניפעג וצ ףיוא טזאלראפ טשינ
 תורוד .טגראזראפ לטעטש סאד םיא טאה עטסקיטיונ סאד טימ
 רענישזבאד יד ןופ טייקיצראהטוג יד ןלייצרעד וצ טסווועג ןבאה
 ןקיטנייה םעד זיב ןראוועג ןשאלעגסיוא טשינ זיא עכלעוו ןדיי

 .גאט

 תעשב עדער ןייז ייב ,אגאקי׳צ ,דראיגטאלפ ףסוי ןועמש
 ביבא־לת ןיא םינפ תלבק א

297 



 ינרוג בקעי

 ןישזבאד ויא ׳דנוב" ןופ גנודנירג יד
 ,המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןערב ןיא ,1916 ראי ןיא
 ןריזינאגרא וצ קנאדעג רעד ןעמווושעגפיורא םירבח עפורג א ייב זיא
 — בילטוג רשא שרעה רבח רעד .ייטראפ דנוב יד ןישזבאד ןיא
 ־נואיושנא עשיטסילאיצאס ענייז טימ טסווואב ןעוועג זיא רעכלעוו
 לייטנא וצ — גאלשראפ א טימ רימ וצ טדנעוועג ךיז טאה — ןעג
 .ןישזבאד ןיא ייטראפ דנוב רעד ןופ ןייטשדנורג םעד ןגייל ןיא ןעמענ
 ןבאה םעד ךאנ דלאב ןוא רעוויטיזאפ א ןעוועג זיא רעפטנע ןיימ
 ךיז ןקידנעטשראפ וצ ,ךעלריטאנ וויטאריפסנאק ,ןעגנאפעגנא רימ
 ןוא טנאקאב ןעוועג זדנוא ןענעז ןעגנואיושנא סנעמעוו םירבח טימ
 גנולמאזראפ רעד ןופ ץאלפ רעד .גנולמאזראפ א ףיוא ןפורעג ייז
 ןפיוא לביטש ןיילק א ןיא .זיוה ןיא ןיקסוואנילאק ייב ןעוועג זיא
 שרעה ןופ רעמיצ ןרעילאוואק סאד ןעוועג זיא עכלעוו םעדיוב
 טימ לטעב ענרעזייא ןיילק א ןוא ןטסאק א ןענאטשעג זיא ןרשא
 ןעוועג זיא ךרעב סאד .לכלוטש ןיילק א ןוא קנאב א ,קאז יורטש א

 .רעמיצ ןופ גנורילבעמ יד
 :םירבח עדנעגלאפ יד ןעמוקעג ןענעז גנולמאזראפ רעד וצ
 ריאמ (4 ,ווארב דוד םייח (3 ,קילורק לאיחי (2 ,ףיוהסיז לאיחי (1
 ,קישזומס ךורב לשיפ (6 ,יקסלאוואנ רסיא ןימינב (5 ,ןאסלעדנעמ

 .במאלאג השמ (7 ןוא
 ־יפסנאק ןוא דוס ןיא ןראוועג ןאטעג זיא סעלא יוו יוזא
 יד ןופ רענייק זא ראפרעד ןגראז טזומעג ךיוא רימ ןבאה וויטאר
 .לרעמיצ ןיא גנאגניירא םעד תעשב ןקרעמאב טשינ זדנוא לאז םינכש
 ןבאה רימ .ןכאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ זיא סאד אקווד ןוא
 ןיא ןוא םעדיוב ןטייווצ א רעביא רעטייל א ףיוא ןכירק טזומעג
 םעד ךאנ .לרעמיצ םוצ ןעגנאגרעד זייווקיצנייא רימ ןענעז געוו אזא
 ערדלאק א טימ לרעטצנעפ םעניילק םעד ןעגנאהראפ ןבאה רימ יוו
 ־עגסיורא ,לטעב סאד רעביא ןגיובעגרעבירא רשא שרעה ךיז טאה
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 ריא ,ומיחרו וליחדב ,ןוא עיצאמאלקארפ א קאז יורטש ןופ טפעלט
 ־עגוצ טוג ךיז ןבאה רימ .טראוו ייב טראוו ,סאזגנאל ןזעלעגראפ
 ענעגייא ענייז ןבעגעגוצ רשא שרעה ךאנ טאה םעד ץוח א ןוא .טרעה

 .ןעגנורעלקרע
 טימ ,טעטימאק א ןראוועג טלייוורעד זיא טרא ןפיוא ךיילג
 ןוא ,ראטערקעס ,ץלאהסיז לאיחי ,רעדנעציזראפ בילטאג רשא שרעה

 .טפאשטריוו ןוא עיצאזינאגרא ,ינרוג בקעי

 ןיא ןקריוו ןעגנאפעגנא ךיילג ןבאה רימ זא ךיז טייטשראפ
 עלערוטלוק יד ןיא העפשה עסיוועג א ןעמוקאב ןופ גנוטכיר רעד
 ליוו ךיא .קעטאילביב רעד ןיא רקיעב .סעיצוטיטסניא עשיטאטש
 ־סנרע ןא ןראוועג דנוב רעד זיא טייצ רעצרוק א ןיא זא ןענעכייצאב
 ןילופ תעשב ןוא ,טרעסערגראפ ךיז טאה םירבח לאצ יד .חוכ רעט
 אגעל דנוב רעד ךיז טאה טייקידנעטשסבלעז ריא ןעמוקאב טאה
 עמירא יד ןעלקיווטנא וצ טייקיטעט עקיטפעה א טריפעג ןוא טריזיל
 עציטש ןוא גנודליב עראטנעמעלע ןבעגעג ייז ןוא לטעטש ןיא ןסאמ
 טאה רעכלעוו דנוב רעד ןעוועג זיא סאד .טיבעג ןלאיצאס ןפיוא
 ־עטשראפ ןבעגעג טפא ןוא עפורג עשיטאמארד עטשרע יד ןפאשעו

 .ןגרוטאמארד עשיסאלק עשידיי ןופ ןעגנול
 ןוא ןקרעמאב טוג טזאלעג ךיז טאה דנוב ןופ טייקיטעט יד

 .לטעטש ןיא וסאמ עמירא יד ראפ הכרב א ןעוועג זיא

 רעדניק עריא ט •כ יקסנימ עדלאג
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 סא׳זמ בקע•

 לטעטש ויא גנודליב ראפ ףמאק רעד
 (תונורכז)

 ןיימ ןופ לייט א ןביירשאב ךיא ליוו תורוש עדנעגלאפ יד ןיא
 ןטקאפ ,ןשינעעשעג ןוא ןדאזיפע ,ןישזבאד ןיא טייהנעגנאגראפ טנגוי
 .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ףיט ךיז ןבאה עכלעוו ןעגנובעלרעביא ןוא
 ,ןייאראפ א ןישזבאד ןיא טעדנירגעג רימ ןבאה טייצרענייז
 עזעיגילער טימ רקיעב ןעמונראפ ךיז טאה רעכלעוו ,"םירוחב־תראפת"
 םעד תעשב גנורעייפ עזאידנארג יד ןיא ךיז ןאמרעד ךיא .טייקיטעט
 טפיוה יד .דלעפנעטכיל קחצי ׳ר ןופ זיוה ןיא הרות־רפס א ןופ םויס
 ,דלעפנעטכיל הילא לאירזע ןעוועג ןענעז גנורעייפ רעד ןופ םינתוחמ

 רעד ןוא לעגאפ רעדירב יד ,סקאוונעזאר בקעי םהרבא ,רעלימ לאינד
 .תורוש עקיזאד יד ןופ רעביירש

 קעווא רימ ןענעז רפס ןיא תוא עטצעל סאד ןקידנעראפ ןטימ
 .ןדיי רעטרעדנוה טלמאזראפ ןיוש ךיז ןבאה סע ווו להוש רעד וצ
 ,"היוללה" טימ גנורעייפ יד טנפעעג ןבאה רעטסעקרא ןא טימ ראכ רעד

 ןסיבראפ ,"םייחל" ןעקנורטעג טאה ןעמ ,ןעגנוזעגטימ טאה םלוע רעד
 ץנאט ןכעליירפ א ןיא ןזאלעגקעווא ךיז ךאנרעד ןוא ,ךעקעל טימ

 .ןדיי ייב םוטעמוא יוו יוזא
 ,וייאראפ רעדנא ןא טעדנירגעג רימ ןבאה רעטעפש ראי עכעלטע
 ־רעטנוא וצ ןעוועג זיא סע עבאגפיוא סנעמעוו ,ףליה עלאיצאס ראפ
 טלעטשעגפיונוצ ןבאה רימ .לטעטש ןיא עקיטפרעדאבטיונ ןציטש
 ןראוועג טרעייטשאב ןענעז עכלעוו ,םיתב־ילעב 200 א ןופ המישר א
 ,רימ ןוא סעקיפאק 25 ןופ ךיוה רעד ןיא לאצפא ןכעלשדוח א טימ

 .שדוח ןדעי טריסאקנייא לאצפא םעד ןבאה ,ןייאראפ ןופ םירבח יד

 .ןצייה םוצ ןליוק ןוא לפאטראק טפיוקעג רימ ןבאה טלעג םעד ראפ
 ־ייטוצ עכעלשדוח א ןעמוקאב טאה החפשמ עקיטפרעדאבטיונ עדעי
 .םישדח רעטניו יד ןיא ןליוק ג״ק 50 ןוא לפאטראק ג״ק 50 ןופ גנול

 טזיילעג טשינ טייוו טאה גנוציטשרעטנוא יד טא זא ךיז טייטשראפ
 עסיוועג א ןיא רעבא ,עגאל עלאיצאס רעניימגלא רעד ןופ עגארפ יד
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 ¬קסע טגראזעג ךיוא ןבאה סאמ

 םילשמ וצ תוינקדצ םישנ ןוא םינ
 .עבאגפיוא יד ןייז

 ןטסקיצנאווצ ןופ גנאפנא ןיא
 טשרוד רעד טאה טרעדנוהרא׳
 ¬וחב עפורג א ןגיווואב רוטלוק ראפ

 ,סקאז לאירזע ייז ןשיווצ ,םיר

 ,םורפ לאומש ,טארבטראה המלש

 ־אר ףלוו םייח ,ץיוועקדוצ םהרבא
 יד ןופ רעביירש רעד ןוא טראפאפ
 ןוא ךיז ןריסערעטניא וצ תורוש
 רעד ראפ טייקכעלגעמ יד ןפאש
 ןיא קעטאילביב א ןופ גנודנירג
 סאד זיא טייצ רענעי וצ .ןישזבאד
 .ןכאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ
 סאד ךעלגעמ טייוו יוו ןטימעגסיוא טאה םישזער רעשיסור רעד
 ןופ ןצניווארפ עשיסור טשינ יד ןיא רוטלוק ןוא גנודליב ןטירפשראפ
 עלאגעל א ןופ םראפ רעד ןיא ךאנ טרפב ,עירעפמיא רעסיורג רעד
 לאצ א טגאמראפ טאה זדנוא ןופ רעדעי סאוו םעד ץארט .קעטאילביב
 טשינ סע טאה ,ךיז ןשיוצ ןשיוטסיוא ןגעלפ רימ עכלעוו ,רעכיב
 ענרעדאמ טימ ךיז ןענעקאב וצ שטנווו ןקראטש םעד טכאוושעגפא
 ןענעז עכלעוו רעקיסאלק עשידיי יד ןופ ךעלכעזטפיוה ,רוטארעטיל
 רענפיל יד ןיא רבח א ןעוועג ןיב ןיילא ךיא .ןעעשרע טייצ רענעי וצ
 לאמ עלא טשינ רעבא ,רעספעש יד ןיא םורפ לאומש ןוא קעטאילביב
 רעבירעד זיא סע .ךוב ןטשטנווועג םעד ןעמוקאב וצ ןעגנולעג זדנוא זיא
 ,טנגוי יד ןופ גנובערטש יד ךעלדנעטשראפ ןוא ךעלריטאנ ןעוועג

 .ןישזבאד ןיא קעטאילביב א ןריזילאגעל וצ
 טקישעגרעביא זיא סקאז לאירזע ןופ ןעמאנ ןיא עטיב עטשרע יד
 ןבאה רימ יוו — טאה רעכלעוו ראטאנרעבוג רעקצאלפ םוצ ןראוועג
 ןופ עיסימאק גנושראפסיוא ןא טקישעג — טסווורעד רעטעפש ךיז
 רעקידנעטשלאפ א ןעוועג זיא טאטלוזער רעד רעבא ,ייצילאפ םייהעג

 .גאזפא

 ןראוועג טקישעג זיא ראטאנרעבוג ןבלעז םוצ עטיב עטייווצ א
 ןעמוקעג זיא לאמ סאד ךיוא רעבא ,אדור םייח ףסוי ןופ ןעמאנ ןיא
 קעטאלביב עטאווירפ א ןריזילאגעל טווורפעג רימ ןבאה ןאד .גאזפא ןא
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 ןופ טמאטשעג טאה רעכלעוו ,רענטוק ,רערעל רענישזבאד א ךרוד
 ןופ קעווצ ןראפ זיא סאד זא ,טריוויטאמ עטיב יד ןבאה ןוא ,אנפיל
 ןא ןעמוקעג טייצ עצרוק א ךאנ זיא לאפ םעד ןיא ךיוא .הסנרפ

 .גאזפא

 ־ילאגעל יד רימ ןלעוו געוו אזא ףיוא זא ןעזעג ןבאה רימ ןעוו
 .ןעלטימ ערעדנא ןדנעוונא ןסאלשאב רימ ןבאה ,ןכיירגרעד טשינ עיצאז
 ,עוואלמ ןיא "רימזה תרבח" וצ ךעלטפירש טדנעוועג ךיז ןבאה רימ

 עלאיליפ א ןענעפע ייז ןטעבעג ןוא קעטאילביב א טאהעג טאה עכלעוו
 זיא ןעמוקאב ןבאה רימ סאוו רעפטנע רעד רעבא ,ןישזבאד ןיא
 ןסאלשאב רימ ןבאה .רעדנלעטשנדירפוצ ןייק ןעוועג טשינ רעדייל
 ןופ רעייטשראפ יד וצ יקסוואקילקאז רזעילא רבח םעד ןריגעלעד
 ןענאטשעג זיא רעכלעוו ןופ ץיפש רעד ןא ,עוואלמ ןיא ,"רימזה תרבח"
 ךאנ רעבא ,יקסוואשראוו ריקי רעביירש רעטסווואב רעד ,ןיזוק ןייז
 .ךעלגעמוא זיא ךאז יד זא ןזיוועגסיורא ךיז טאה גנולדנאהראפ עצרוק א

 טאה עשראוו ןיא ךיוא .געוו רעדנא ןא ןכוז ןעמונעג אזלא ןבאה רימ
 ןענאטשעג זיא עכלעוו ןופ ץיפש רעד ןא "רימזה תרבח" א טריטסיזקע
 טעטימאק רעזדנוא .דיי רעלארעביל ,רענייפ א ,ןיוועל ר״ד רעסיוועג א
 ־לעד וצ ןסאלשאב טאה ןוא גנוטאראב עצרוק א ןטלאהעגפא טאה
 זא גנונעפאה רעד טימ "רימזה תרבח" יד וצ עשראוו ןייק ךימ ןריגע
 א ערעייז ןענעפע וצ טייקכעלגעמ יד ייז ןופ ןעמוקאב ןלעוו רימ
 וצ קעווא ךיא ןיב עשראוו ןייק ןעמוקעגנא .ןישזבאד ןיא עלאיליפ
 "רימזה תרבח" ןופ טעטימאק רעד תעשב ,סערדא רעטנעכייצעגנא רעד

 ־ונעגפיוא ךימ טאה ןעמ .גנוציז עכעלטנעכעוו ןייז ןטלאהעגפא טאה
 טמיטשאב רימ טאה ,ןיוועל ר״ד ,רעדנעציזראפ רעד ןוא ,ןייפ רעייז ןעמ
 םעד ןיא .זיוה ןיא םיא ייב ךערפשעג א ראפ העש א ןגראמ ףיוא
 זיא רעדייל רעבא ,טסעומשעגכרוד קיצראה ךיז רימ ןבאה ךערפשעג
 טקרעמאב ראנ רימ טאה רע .ןעמוקעגסיורא טשינראג ןופרעד ךיוא
 טייקכעלגעמ א טאה עכלעוו עיצוטיטסניא עשידיי עקיצנייא יד זא
 גרוברעטעפ ןיא "הלכשה יציפמ תרבח" יד זיא לאפ םעד ןיא ןפלעה וצ
 זיא ,רזש־וואשאבור ןמלז ,גאט וצ טנייה טנעדיזערפ רעזדיוא ווו

 .םירבח עקיטעט יד ןופ רענייא ןעוועג

 ןבירשעגסיוא ןוא ךעלטפירש ייז וצ טדנעוועג ךיז ןבאה רימ
 זדנוא ייז ךיוא ןבאה טייצ עצרוק א ךאנ רעבא ,םיטרפ עלא ייז

 .ךעלגעמרעדנוא ייז זיא ןינע רעד זא ןבירשעו
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 רימ ןבאה ןגעוו עלא ןזאלעגסוא ךיז ןבאה סע יוו םעד ךאנ
 .קעטאילביב עלאגעלמוא ןא ןדנירג וצ ןסאלשאב

 יד טלייצרעד ןוא גנולמאזראפ א ןפורעגנעמאזוצ ןבאה רימ
 ךשמ ןיא טעטימאק ןופ גנוגניירטשנא ןוא ןווורפ יד ןגעוו עדנעזעוונא
 עכלעוו ןישזבאד ןיא קעטאילביב א ןריזילאגעל וצ טייצ עגנאל א ןופ
 טרא ןפיוא ךיילג .ךעלגעממוא ןייז וצ ןזיוועגסיורא ףוס םוצ ךיז טאה
 המישר א ןבירשעגסיוא ,טלעג עמוס א טלמאזעגפיונוצ ןעמ טאה
 טימ טרעקראפ רעכלעוו רעטיליפש א ןבעגעגרעביא ןוא רעכיב ןופ
 עטלעטשאב יד ןעמוקאב רימ ןבאה געט עכעלטע ךאנ ןוא עשראוו
 ןיא סקאז לאירזע וצ טריפעגרעביא ךיילג טאה ןעמ עכלעוו רעכיב
 ייווצ םירבח ענעבירשראפ ןעילעגסיוא ןעמ טאה רעכיב יד .גנוניווו ןייז
 ןופ ןהעש טנווא יד ןיא ,קיטשרענאד ןוא קיטנאמ ,ךאוו א לאמ

 .ןיינ זיב סקעז
 סטכיזראפ ןעמונעגנא רימ ןבאה גנולייטראפ ןופ ןהעש יד ןיא
 ,םירבח ייווצ זיוה םוצ גנאגנייא םייב טלעטשעגקעווא ןוא ןעלטימ

 רעטעפש טייצ א .רעייגכרוד יד ןפיזכרודא ןעוועג זיא עבאגפיוא סנעמעוו
 טקרעמאב טאה ןעמ עכלעוו ןטנאיצילאפ ייווצ ףיוא דשח א ןלאפעג זיא
 יוו יוזא ןוא זיוה סעסקאז ייב ןייגכרוד ןהעש סגנולייטראפ יד ןיא
 יירד טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא קעטאילביב רעד ןופ גנוקעדנע יד
 יד ןרידיווקיל וצ ןסאלשאב טעטימאק רעד טאה ,עמרוט םישדח
 ןוא ךעלטסעק עכעלטע ןיא רעכיב יד טקאפעגנייא ,גנולייטראפ

 .םעדיוב ןפיוא זדנוא וצ טריפעגרעביא

 טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ ץרוק ןעוועג זיא סאד
 זדנוא ייב ייז ןבאה ןליופ טריפוקא ןבאה ןשטייד יד ןעוו .המחלמ
 טנאנטיול ןשטייד א טימ גנוטלאווראפ ליוויצ א ןפאשעג טאטש ןיא
 רימ .רעטסיימרעגריב סלא ץיפש ןא (עדאש ןעוועג זיא ןעמאנ ןייז)
 שינעביולרע ןא ןבעגסיורא זדנוא לאז רע םיא וצ טדנעוועג ךיז ןבאה
 ,טקיטעטשאב ךיילג השקב רעזדנוא טאה רע .קעטאילביב א ןעכעפע וצ

 ייב קעטאילביב יד טנפעעג רימ ןבאה ןכאוו עכעלטע ךאנ ןוא
 טלייצעג קעטאילביב יד טאה גנאפנא ןיא ןיוש .זיוה ןיא ןיקסלאוואנ
 רעכיב לאצ יד זיא טירט ייב טירט ןוא רעכיב טנזיוט ייווצ רעבירא
 זיא רעכלעוו טעטימאק רעד .ןראוועג טרעסערגראפ ןוא ןסקאוועג
 ,יקסבולי בד .1 : םירבח יד ןופ ןענאטשאב זיא ןראוועג טלייוורעדסיוא

 דוד .6 ,ןהכ ריאמ .5 ,גרעבנעדלאוו ףסוי .4 ,יקסוועצניפ .3 ,קיניפ .2
 .יקסוואקילקאז רזעילא .8 ןוא יקסוואקילקאז םנוב .7 ,ןהכ
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 וצ ןסאלשאב טעטימאק רעד טאה גנוציז רעטשרע רעד ייב
 ריא ןריפנא ןוא ,םכילע םולש ןופ ןעמאנ ןפיוא קעטאילביב יד ןפור

 .ףמאק ייטראפ זיא סע עכלעוו ץוחמ

 רעד ןופ לאז ןקימיורעג םעד ןיא ןעמ טאה טייצ רעד טימ
 ןגיוצעגוצ ןבאה עכלעוו ןטנווא עשירארעטיל טנדראעגנייא קעטאילביב

 .רערעהוצ ליפ

 יד ןופ ןטסנידראפ ערעדנוזאב יד ןענעכייצאב אד ליוו ךיא
 שריה .3 ,אדור םייח ףסוי .2 ,דנעבאנאז השמ .1 :םירבח עדנעגלאפ
 םעד ןוא ,שזראלקריצ םייח השמ .5 ,רעגארפ םוחנ .4 ,קאסור ףלאוו
 .קעטאילביב רעד ןופ גניולקיווטנע רעד ראפ ,תורוש יד ןופ רעביירש

 ־עלימ היח ןוא סאשזוו רתסא ,יקסנישזבאד לעדנעה :ןעיורפ יד ךיוא
 .קעטאילביב רעד תבוטל טייצ רעיירפ רעייז ןופ ליפ ןבעגעג ןבאה

 ראפ ןסרוק טנווא טריפעגנייא ךיוא טאה קעטאילביב יד
 בד ןוא קיזייא בקעי ןופ טריפעגנא ,שטייד ןוא שיליופ ,שידיי
 רעד ןיא ןראוועג טריזינאגרא ןענעז לסיבא רעטעפש .יקסבולי
 זא ןפארטעג ךיז טאה סע ןעוו .תירבע ראפ ןסרוק ךיוא קעטאילביב
 ךיא באה ןעמוקעג טשיינ הביס זיא סע עכלעוו בילוצ זיא רערעל רעד

 .םוקמ אלממ סלא טנידעג שזראלקריצ רעדא

 עלערוטלוק ןופ תופוקת עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוויעג זיא סאד
 .ןישזבאד ןיא גנולקיווטנא
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 רדס םעד םא טכיר ,החפשמ ןייז טימ ,ל״ז ןאמרעב רעב שריה ׳ר

 ל״ז שטיוואקלעז לאירזע ׳ר ןופ רעדניק ןוא יורפ יד
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 עבבער-רענארג רתסא

 רעגאקישט ןופ עטכישעג עצרוק יד
 עיצאזינאגרא רענישזבאד

 לארשי ןיא דניירפ רענישזבאד ערעזדנוא סאוו ךוב רוכזי םוצ
 רעד ךופ קילברעביא וצרוק א ןגארטייב אד ךיא ליוו סיורא ןביג
 ןאטעג ןבאה אגאקישט ןיא טיילסדנאל רענישזבאד יד סאוו טעברא
 ןופ טייצ רעד ןיא רענישזבאד עטקילגמואראפ ערעזדנוא ןפלעה וצ
 ענעבילבעגרעביא עקינייוו יד ראפ ןוא ,עפארייא ןיא ןברוח םעד
 רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד עטסביל ערעזדנוא ןופ םוקמוא םעד ךאנ
 ןובשחו־ןיד וצרוק א ןבעגפא ךיוא אד ךיא ליוו קיטייצכיילג .סעדנאב
 ןבאה טיילסדנאל רענישזבאד יד סאוו ןראלאד רעטנזיוט יד ןופ

 .אגאקישט ןיא טלמאזעגפיוא

 רע ווו רענישזבאד ןדעי ראפ ףירגאב ןראלק א ןבעג ליוו ךיא
 ־ישט יד סאוו טעברא ענעבעגעגרעביא יד ןופ ןעניפעג טשינ ךיז לאז
 ענעבילבראפ עקינייוו ערעזדנוא ראפ ןאטעג ןבאה טיילסדנאל רעגאק
 טיירפשוצ ןוא טייזוצ טצעי ןענעז עכלעוו רעדירב ןוא רעטסעווש

 .טלעוו רעצנאג רעד רעביא

 טביוה עיצאזינאגרא רענישזבאד רעגאקישט יד ןופ עטכישעג יד
 םעד רעטנוא ןראוועג טעדנירגעג זיא יז ןעוו ,1917 ראי ןיא ןא ךיז
 עסערפ רענאקירמא יד ןיא ןטכיראב עכעלקערש יד ןופ קורדנייא
 טלמאזראפ ןאד ךיז טאה טע .ןדיי עשיליופ יד ןופ עגאל רעד רעביא
 ךיז ןריזינאגרא וצ אגאקישט ןיא טיילסדנאל רענישזבאד עפורג א
 יד ןפלעה ןענעק וצ ידכ עיצזינאגרא ספליה א ןופ םראפ רעד ןיא
 ןעוועג ןאד זיא עפארייא .ףליה ןיא ךיז ןקיטיונ טאוו לטעטש ןיא עלא
 יד ןיא ןדיי יד ןטילעג ןבאה עלא ןופ רעמ ןוא טמיראראפ רעייז
 ךס א טקישעג רימ ןבאה 1919—20 ןראי יד ןיא .ךעלטעטש עניילק
 ־אגרא רעזדנוא טאה קיטייצכיילג .ןישזבאד ןייק ןראלאד רעטנזיוט
 ךיז ןבאה עכלעוו טיילעגנוי רענישזבאד עפורג א ןפלאהעג עיצאזינ
 טקישעג קיסעמלעגער רימ ןבאה םעד ךאנ .ןילרעב ןיא ןענופעג ןאד
 ןיא סעילימאפ ענלעצנייא ליפ וצ ןעמוס ערענעלק טאנאמ ןדעי
 טקיטיונעג קראטש ךיז ןבאה טאוו יד ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,לטעטש
 אגאקישט ןיא ןעיורפ רענישזבאד יד ןבאה 1923 ראי ןיא .עציטש ןיא
 ראפ טגראזעג ןיוש ןבאה ייז ןוא טעברא־ספליה יד ןעמונעגרעביא
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 תוחפשמ 150 ןופ — עטסיל א ךאנ — ןעגנודנעז טלעג עקיסעמלעגער
 לאמ ליפ ןוא סיורג רעייז ןעוועג זיא ףליח ראפ גנארד רעד .ךרעב
 .גנאלראפ םעד ןעמוקכאנ דנאטשמיא ןעוועג טשינ טושפ רימ ןענעז
 ערעסערג ןעייל ,עיצאזינאגרא רעד ןופ ןעיורפ ,רימ ןגעלפ לאפ אזא ןיא

 .ןדירפוצ ןייז ןלאז לטעטש ןיא עלא ידכ טלעג ןעמוס
 עשימאנאקע יד ךיז טאה ןראי רעקיסיירד יד ןופ ןטימ ןיא
 עשיטימעסיטנא יד בילוצ טרעגרעראפ קראטש לטעטש ןיא עגאל
 רעד ךיז טאה ןאד .טאקיאב וצ טצעהעג טאה עכלעוו גנוגעוואב
 .עיצקא ספליה יד ןיא ןריסערעטניא רעמ ןעמונעג ןייאראפ רענעמ

 ,גנודיילק ןופ ךעלקעפ ןקיש וצ עבאגפיוא ןא טלעטשעג ךיז טאה רע
 רעדניק יד ראפ ןראוועג טקישעג זיא ףליה יד .זייפש ךיוא ןוא ךיש
 ,קעטאילביב יד ראפ ףליה עלעיצעפס ,ןלוש ןוא הרות דומלת יד ןופ

 יצ ןכאמ קיאעפ יז ידכ עסאק םידסח־תולימג יד ראפ טלעג עמוס א
 ראי ןיא .ףליה עקידלאב ראפ ךיז ןדנעוו טאוו יד וצ ןעיילסיוא
 ןצנאג ןיא ףליה יד זיא ,המחלמ טלעוו יד ןופ ךורבסיוא ןטימ 1939
 טימ ןראוועג טציילפראפ ןאד זיא ןייאראפ רעד .ןראוועג טלעטשעגפא
 זיא רעדייל רעבא טכיירגעג זדנוא ןבאה עכלעוו ,ווירב ןופ לובמ א
 רימ .ןקישוצרעביא ףליה יד ןעוועג טשינ טייקכעלגעמ ןייק ויוש
 טשינ םירבח ערעזדנוא ןשיווצ ןעגנולמאז טלעג יד ןבאה סלאפנדעי
 טעוו סע ןעוו ןוא ,עסאק ןיא טלעג ןייז לאז סע ידכ טלעטשעגפא
 טימ טיירג ןייז ךיילג רימ ןלעוו טייקכעלגעמ יד ןפאש ראנ ךיז
 יוו ןעוועג טשינ רעדייל זיא טייקכעלקריוו יד רעבא .ףליה רעזדנוא
 ןיא רעדירב ערעזדנוא ןופ ןברוח רעד .טלעטשעגראפ ךיז ןבאה רימ
 עלא טכאמעג טשינוצ ןבאה טרפב ןישזבאד ןיא ןוא ללכב ןליופ

 .רענעלפ ערעזדנוא

 טימ ךיז ןדניבראפ וצ ןעגנולעג זדנוא זיא 1948 ראי ןיא טשרע
 ךיז רימ ןבאה ייז ךרוד ןוא ,עפארייא ןיא סרעטנעצ ענעדישראפ
 ןבילבעג ןענעז עכלעוו םיטילפ רענישזבאד עקילדנעצ ןופ טסווורעד
 ןביוהעגנא רימ ןבאה זייווכעלסיב .ןברוח ןסיורג םעד ךאנ ןבעל
 ןבאה רימ .ףליה ןטעבעג ןבאה ייז עכלעוו ןיא ווירב ייז ןופ ןעמוקאב

 .עיצקא־ספליה עסיורג א ןעמונעגרעטנוא ךיילג

 ןיא טלעטשעג ךיז רימ ןבאה ץנעדאפסעראק רעזדנוא ןיא
 םיחילש ךרוד ןוא ,עפארייא ןיא רעדנעל עכעלטע טימ גנודניבראפ
 ריוא יוו טלעג ןעמוס ערעסערג טקישעג רימ ןבאה טסאפ ךרוד ןוא
 טימ ףליה רעזדנוא סאוו דיירפ יד .זייפש ןוא גנודיילק טימ ךעלקעפ

308 



 ,םיטילפ יד ייב ןפורעגסיורא טאה ווירב טסיירט ןופ גנוטיילגאב רעד

 ערעייז ןופ ןעקנאד עקיצראה יד ןופ ןרעה טזאלעג ךיז טאה
 ,המחלמ יד טבעלעגרעביא ןבאה עכלעוו ,רעצרעה עטקיטייוועגנא

 ןופ ןשינעטסיוו יד ןיא רעוו ןוא ,עפארייא ןיא סרעקנוב ןיא רעוו
 ןבאה רימ ןוא ,סיורג קיטלאוועג ןעוועג זיא דיירפ רעייז .דנאלסור
 וצ .סעיצקא סמולמאז יד וצ ןפראוועג ךיז שזארוק ןטלעפאד טימ
 ןעגנורעייטשאב ערעייז טלפאדראפ עלא ןבאה דיירפ רעסיורג רעזדנוא
 טנדראעגנייא טפא ןבאה רימ .ןטייז עלא ןופ ןסאלפעג זיא טלעג ןוא
 עכלעוו ווירב יד ןראוועג ןזעלעגראפ ןענעז סע עכלעוו ייב ,ןעגניטימ
 ןענעייל םייב .ענעבילבראפ ערעייט ערעזדנוא ןופ ןעמוקאב ןבאה רימ
 .עטלעמאזראפ יד ןשיווצ ןייוועג רעליטש א טרעהעג ךיז טאה ווירב יד

 ־דנוא ןציטש וצ טייהנגעלעג יד טכוזעג ךעלגעמ טייוו יוו ןבאה רימ
 ךרוד ,שילאראמ ךיוא ראנ שילעירעטאמ ראכ טשינ ערעייט ערעז
 טקרעמאב ןביוא ןיוש יוו ןבאה עכלעוו ווירב ןוא רעדליב ייז ןקיש
 ןענעז ייז זא טליפעג ןבאה ייז .דיירפ עסיורג א ייז ייב ןפורעגסיורא
 ־טימ החפשמ יירטעג ןבילבראפ ןענעז סע זא ,טנלע טשינ הלילח
 רעדיוו ןענעק ןלאז עטעוועטארעג יד זא ןגראז ןלעוו עכלעוו ,רעדילג

 .ןבעל רעייז ןעיובפיוא קירוצ ןוא סיפ ערעייז ףיוא ןייטש
 רע ןענאוו ןופ םענייא ןדעי טכיירגרעד טאה ףליה רעזדנוא

 ביבא־לת ןיא תמייק־ןרק ןופ לאז ןיא םינפ תלבק א ייב קרוי־וינ ןופ יקציב׳ז יורפ
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 ־ראפ טקישעג ןבאה רימ .עניכ ןיא וליפא ,ןפורעגפא ראנ ךיז טאה
 ־ןעגנול ראפ ףליה ,ךיז ןקעדוצ ףיוא סערדלאק ,ןעניצידעמ ענעדיש
 רעזדנוא ךרוד רימ ןבאה ךיוא .ןרירוק ןענעק ךיז ןלאז ייז זא עדנדייל
 עטיירפשוצ ןוא עטייזוצ ןדנובעגפיונוצ ץנעדנאפסעראק רעוויסנעטניא
 ןופ רענייא טסווועג טשינ ןבאה רעדילגטימ סנעמעוו ,סעילימאפ
 קירוצ ךיז רעלענש טאוו ןלאז ייז זא טגראזעג ןבאה רימ .ןטייווצ
 עפארייא טזאלראפ ךיילג ייז ןופ ליפ ןבאה םעד בילוצ .ןעיובפיוא
 ןייק ייז ןופ ליפ ןוא לארשי ןייק לייט ןסיורג ןיא טרירגימע ןוא
 ייז ןופ רימ ןבאה לארשי ןייק ןעמוקעגנא ןענעז ייז ןעוו .עקירעמא
 טקישעג רימ ןבאה גנאלראפ רעייז ףיוא ןוא ווירב רעטפע ןעמוקאב

 ־יינ יוו יוזא ,הסנרפ רעייז וצ ןפלעה ייז ןלאז עכלעוו גייצקרעוו
 טיול טרעפטנעעג גנאלראפ ןדעי ףיוא ןבאה רימ .וו.א.א ןענישאמ
 טלוועאב טשינ זיא רענייק זא ביולג ךיא ןוא ,ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא

 .רשוי טימ ןראוועג טלדנאהאב זיא רעדעי ןוא ןראוועג

 השקב א ןטלאהרע רימ ןבאה ענעטילעג ןופ ווירב עלא ןשיווצ
 ןבילבעג ןבעל זיא רעכלעוו רענישזבאד ערעזדנוא ןופ םענייא ןופ
 ןופ רעביירש רעד .החפשמ עצנאג ןייז ןריולראפ רעדייל טאה רעבא
 ןעוו ןעוועג ראבקנאד זדנוא טלאוו רע ןוא דיי רעשידיסח א זיא ווירב
 ךיילג םיא ןבאה רימ זא ךיז טייטשראפ .תילט א םיא ןקיש רימ
 ןעמוקאב ןבאה רימ סאוו ווירב קנאד רעד ןוא תילט םעד טקישעג

 :זדנוא טביירש רע .ץראה סאד טרירעג שממ טאה םיא ןופ

 סיורג ראפ ךיא באה תילט םעד קידנעמוקאב ,דניירפ ערעייט"
 עניימ ןופ טפאשיירטעג יד קידנליפ ,טנייוווצ קיצראה ךיז דיירפ
 ףיוא טרעפטנעעג לענש יוזא ןבאה עכלעוו רעדירב רענישזבאד ערעייט
 ןבעל םייב שובלמ רעייט א ןעניד רימ טעוו תילט רעד .השקב ןיימ
 טקעדעגנייא ךיא לאז תילט םעד טימ זא ןטעב ךיוא לעוו׳כ ןוא
 טגניז ןליהמורא ךיז תילט םעד קידנעמענ .הריטפ ןיימ ךאנ ןרעוו
 עקיצראה סאד ןא ךיז ןאמרעד ךיא ןוא המשנ עשידיי ןיימ רימ ןיא
 ןוא דיירפ עקיצנייא ןיימ ,לתילט סאד ,לתילט קאד" לדיל־סקלאפ
 .הנתמ רעבושח רעייא ראפ טשטנעבעג ןוא טנוזעג טייז ."טסיירט

 ןסעגראפ טשינ לאמ ןייק ךייא טעוו רעכלעוו דניירפ רעייא
 "יקסניט רזעילא יכדרמ

 ןופ ןעמוקאב ןבאה רימ יוו םעד ךאנ רעטעפש ראי בלאה א
 זא ןבירשעג דניירפ א רענייז זדנוא טאה ווירב קנאד םעד םיא
 ןעמוקעג הרובק וצ זיא ןוא ןליופ ןיא ןבראטשעג זיא יקסניט רזעילא
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 יוזא .טקישעג םיא ןבאה רימ ןכלעוו תילט םעד ןיא טליהעגנייא
 ,דיי ןעמורפ א טימ תמא לש דסח א ןאטעג רימ ןבאה סורא

 ןטסקינייוומא ןעוועג חילצמ ץזייל ןוא ןייפ ערעווש ךאנ טאה רעכלעוו
 .לארשי רבק וצ ןעמוק וצ

 גנוניישרע רעד ראפ ץרוק רימ ןעייטש ,דניירפ עביל ,טצעי
 עקילייה א סלא ןעניד ףראד סעכלעוו ךוב סאד .ךוב רוכזי םעד ןופ
 ךיוא םיא ןיא ןלאז .םישודק רענישזבאד ערעזדנוא ראפ הבצמ
 ןיא םירבח ערעזדנוא ןופ ןעגנואוטפיוא עקיטכיוו יד ןרעוו טנאמרעד

 — תמאה םלוע ןיא ןיוש ןענעז עכלעוו ןופ לייט רעסיורג א ,אגאקישט

 רעדירב ענעטילעג יד ראפ ןאטעגפיוא ןוא ןפאשעג ןבאה ייז סאוו
 ןוא .ןברוח ןכעלרעדיוש םעד ןופ ןבעל ןטימ סיורא ןענעז עכלעח
 קידנעייטש ךוב רוכזי םעד ןענעפע גנולמאזראפ א ייב ןלעוו רימ ןעוו
 ןגאז ןצראה ןופ רעיורט ןפיט א טימ רימ ןלעוו פעק ענעגיובעג טימ
 רעטסעווש ןרעטלע עיירטעג ןוא ערעייט ערעזדנוא עלא ךאנ רוכזי
 ־לושמוא ערעזדנוא ןוא ןדיי ןענאילימ עלא יד ךיוא יוו רעדירב ןוא
 ךאנ שידק ןקילייה א .קלאפ ןשידיי ןופ טפנוקוצ יד ,רעדניק עקיד

 .תורוד עלא ןופ סרעריטראמ עשידיי עלא יד

 .אבר הימש שדקתיו לדגתי

 דרול החפשמ יד
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 רדנסכלא המלש

 ןרפ ןייאראפ רעטשרע רעד
 עקירעמא ןיא רענישזבאד

 עקירעמא ןיא בושי ןשידיי רענישזבאד ןופ עיראטסיה יד
 ןטנארגימיא עקילדנעצ עטשרע יד ןעוו טנעמאמ ןופ ןא ךיז טגנאפ
 רעד ןיא ךרעב טלעוו רעיינ רעד ןופ ןגערב יד וצ ןעמוקעגנא ןענעז
 טייקירעווש יד .טרעדנוהראי םענעגנאגראפ םעד ןופ טפלעה רעטשרע
 עניילק יד ןיא ווא ללכב ןליופ ןיא ןסאמ עשידיי יד ןופ הסנרפ ןופ
 ןטייקכעלגעמ ןכוז וצ ,ייז ןופ ליפ ןגיווואב טאה טרפב ךעלטעטש
 טאה טייצ רענעי וצ ןיוש .ןעמי עטייוו רעביא ץנעטסיזקע רעייז ראפ
 ,ןטייקכעלגעמ עטצענערגאבמוא ןופ דנאל א סלא טמשעג עקירעמא

 סעילאווכ ןיא טמארטשעג ןבאה טלעוו רעד ראג ןופ ןטנארגימיא ןוא
 ןעניפעג ןוא ןכוז וצ ,דנאל ענעדלאג סאד וצ רעטנזיוט עקילדנעצ ןופ
 רעייז ןעגנאפעגנא ןבאה ייז .ץנעטסיזקע רעייז ראפ עזאב א טראד
 ןוא יירעלדעפ ייב רעוו .ןעגנוגנידאב ערעווש ץנאג רעטנוא ןבעל יינ
 רעבא .תוהוב יד ךאנ טשינ לאמ ליפ ,טעברא גאט ןרעווש א ייב רעוו
 ךיז ןוא דנאל עיינ סאד ןיא ןביילבראפ וצ ןליוו רעטנשקעראפ רעד
 םוצ .ןעגנורעטש עלא ןעמוקעגרעביא זיא ץנעטסיזקע ןא ןפאש
 טייצ רעד ןופ ףיולראפ ןיא ןוא ,ןבילבראפ ייז ןענעז לייט ןטסערג
 ןופ ןעגתגנידאב יד וצ טסאפעגוצ ךיז ןוא טריזיטאמילקא ןייפ ךיז

 .דנאל

 סאד טייהנעדירפוצ רעסיוועג א טימ ןענכייצאב וצ זיא׳ס
 ־נארגימיא רענישזבאד יד ןופ גנוטלאהנעמאזוצ עכעלרעדירב עמיטניא
 ןיא טרירטנעצנאק סלייטנטסרעמ ךיז ןבאה עכלעוו ,טיילסדנאל־ןט
 טקנופ למאז א טייצ רענעי וצ ,קרוי־וינ ןיא לאטראווק דייס טסיא
 רעדנעל עשיאעפארייא חרזמ יד ןופ ןטנארגימיא עשידיי עלא ןופ
 רעכעלגעט גאט רעד טרימראפ ךיז טאה לאטראווק םעד טא ןיא .ללכב
 ןשיווצ טיילסדנאל־ןטנארגימיא רענישזבאד עטלייצעג יד ןופ ןבעל
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 דנאטש ,סוחי ןופ תוציחמ יד ןלאפעגנייא לכ םדוק ןענעז סע ןעמעוו
 ,החפשמ ןייא ןופ רעדירב יוו ,תוחוכ עטקינייאראפ טימ .סאלק ןוא

 ראי ןיא טכאנ רעטניוו עטלאק א ןיא ןוא טלמאזראפ ךיז ייז ןבאה
 ,םירבח ערעייז ןופ םענייא ייב ,טעברא גאט ןרעווש א ךאנ ,1870

 ־דנורג םעד ,םראפ ענעדיישאב א ןיא ,טגיילעג טראד ןוא ,ןיורב
 ־באד בוט שרוד" ןפורעגנא ןבאה ייז עכלעוו ןייאראפ א ןופ ןייטש
 ־אב טימ טייקיטעט ןייז ןעגנאפעגנא טאה ןייאראפ רעד ."קסנישז
 עסאק םידסח תלימג א ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןטייקכעלגעמ עטצענערג
 ןפיוא טרא ןא ראפ גראז ןוא עקנארק ראפ ףליה ,תואוולה ראפ
 ןוא טייצ רעד טימ .ראי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה ךאנ םלוע־־תיב
 ןטנארגימיא רענישזבאד יד ןופ לאצ ןיא סקווו ןקידרדסכ םעד טימ
 ,טייקיטעט ןייז טגייווצראפ ןוא טרעטיירבראפ ןייאראפ רעד טאה

 ראפ ראטקאפ ספליה רעטסנרע ןא ןראוועג םורא יוזא זיא ןוא
 טרעייטשעגייב קיטייצכיילג ןוא ,ןטנרגימיא עיינ עקיטפרעדאבטיונ
 ,סעיצוטיטסניא עקיטעטליווו ענעדיישראפ וצ ןגארטייב ענעעזעגנא

 רענעי וצ ןיוש ןבאה עכלעוו טניאשזד רעד ןוא "סאיה" ייז ןשיווצ
 רעשידיי רעצנאג רעד רעביא טייקיטעט רעייז טרעטיירבעגסיוא טייצ
 ראפ — המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ךאנ טפיוהרעביא — טלעוו
 ־ארעג שממ ייז ןוא ןסאמ עשידיי עזאלספליה עטקירדרעטנוא יד

 .גנאגרעטנוא ןופ טעוועט
 טשרעהעג ןבאה עכלעוו ןעגנואיצאב עקיצראה ןוא עמעראוו יד
 ראפ ליפשייב א ןעוועג ןענעז עכלעוו ןוא ,ןדיי רענישזבאד יד ןשיווצ
 ןטנארגימיא יד ןבאה ,ןליופ ןיא ךעלטעטש עשידיי ערעדנא ליפ
 םייה רעיינ רעייז ןופ ןוא ,עקירעמא ןייק ךיז טימ טריפעגרעבירא
 ןוא רעדירב עקיטפרעדאבטיונ ערעייז ןסעגראפ טשינ ייז ןבאה
 ןיא ןוא דיירפ ןיא ,ןטייצ עלא ןיא ; םייה רעטלא רעד ןיא דניירפ
 טראד עכעלקילגמוא ןוא עמירא יד ןגעוו טקנעדעג ייז ןבאה ,דייל
 ןעוועג זיא תוגאד עכעלגעט גאט ערעייז ןשיווצ .ןפלאהעג ייז ןוא
 זיא סע .ףליה יד ןריזינאגרא וצ וויטקורטסנאק רעמ ןוא רעסעב יוו
 עגנאל ןראי עכעלדימרענוא יד דובכ ןטסערג ןטימ ןענעכייצאב וצ
 רענישזבאד ןופ ןעיורפ עקיליוויירפ עפורג א ןופ טעברא ןוא ימ
 ־סקיטעט יד .עבאגפיוא־ספליה עסיורג יד ןכעלקריווראפ וצ ןייאראכ
 ,רעדעפדלאג ,רעדנסכלא הקבר :ןעיורפ ןענעז עפורג רעד ןופ עט

 .יקציב׳ז ירעמ ןוא ,יקסרוג סיסנערפ ,אלקאז ,רעבראג

 ןיא תוחפשמ עקיטפרעדאבטיונ יד זא טשינ דוס ןייק זיא סע
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 ןיא ףיש רעדנעקנירט א ןופ טערב סגנוטער א ןעזעג ןבאה לטעטש
 ןזיוועגסיורא ןטייצ עלא וצ ןבאה עכלעוו דניירפ רענאקירעמא ערעייז
 ןוא רעדירב עכעלסעגראפנוא ערעייז ראפ ליפעגטימ ןוא טפאשקנייב
 ןענעכייצאב וצ קירעביא זיא סע .םייה רעטלא רעד ןיא דניירפ
 ןופ םישעמ עקיטעטלי1וו ןוא גנואיצאב רעלופליפעג ןופ ןטקאפ
 דנערעוו .לטעטש ןיא תוחפשמ ענעדיישראפ תבוטל םירבח ענלעצנייא
 עקיטפרעדאבטיונ ללכ ןראפ ףליה רעייז ןיא טגראזעג טאה ןייאראפ רעד
 תוחפשמ יד ןופ דובכ םעד ןטיהפא וצ ןסעגראפ טשינ ךיוא ייז ןבאה

 ."רתסב ןתמ" ןופ םראפ רעד ןיא ןבעגעג ריא ןבאה ןוא

 .טפאשקנייב ןוא גנונפאה ןיא רעביראפ ןענעז ןראי עקילדנעצ

 טימ טריפעגנא רדסכ טאה ןייאראפ רעד רעבא ,"אב רודו ךלוה רוד"
 ןראפ וליפא .לטעטש ןופ םיכרצנ יד תבוטל טייקיטעטספליה ןייז
 ־ירשעג טשינ שטאכ — עקילייה א יוו ןעוועג סע זיא רוד ןטייווצ
 .דובכ טימ טליפרעד בוח רעייז ןבאה ייז ךיוא ןוא .האווצ — ענעב

 טארדאב ןעוועג זיא לטעטש סאד ןעוו ,ןטנעמאמ עטסשיטירק יד ןיא
 עשינאגילוח ןוא עשיטימעסיטנא עשיליופ יד בילוצ רעגנוה ןופ
 טפאטשראפ ןוא לטעטש ןיא טעוועדליוועג ןבאה עכלעוו סעדנאב
 ־יב ןוא רערעווש רעייז ןופ ןלאווק עטצעל יד ךיוא ןדיי יד ראפ
 שממ ןבילבעג תוחפשמ עקילדנעצ ןענעז םורא יוזא ןוא הסנרפ רערעט
 רעייז ןעמוקעגנא זיא טנעמאמ ןשיטירק םענעי ןיא — טיורב ןא

 .ענעגייא ערעייז ןופ רעגנוה ןטימעגסיוא ןוא ףליה

 ןשיליופ םעד ןפארטעג טאה סאוו לרוג רעקירעיורט רעד
 .לטעטש רעזדנוא ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טאה ללכב םוטנדיי

 ־סיה רעד ןופ ףוס םעד טנכייצאב טאה המחלמ טלעוו עטייווצ יד
 .ןראי רעטרעדנוה ןגיוצעג ךיז טאה עכלעוו ,ןישזבאד ןופ עיראט

 ןופ תועידי עטשרע יד ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןענעז סע ןעוו
 זא טקניידעג ןוא טלפייווצעג ךאנ רימ ןבאה ,קילגמוא ןעמאזיורג םעד
 ראלק זדנוא זיא דלאב רעבא .ןבירטרעביא תועידי יד ןענעז רשפא
 .עפארטסאטאק רעכעלקערש רעד ןופ טייקכעלקריוו יד ןראוועג

 ןוא ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ גנאגרעטנוא ןוא ןברוח רעד ןעוועג זיא סאד
 זיא רעכלעוו קלאפ ןעמירא רעזדנוא ןופ ןטסולראפ עקידארומ יד
 ןעזרעד רימ ןבאה ןליופ ןיא ןראוועג טעטכינראפ לאטאט טעמכ
 תועידי עטשרע יד קידנעמוקאב .המחלמ רעד ךאנ טשרע לופ ןיא
 עפארייא ןיא רעדנעל ענעדיישראפ ןיא םיטילפ רענישזבאד ןופ
 ־רעטנוא ךיילג קראי־וינ ןיא טיילסדנאל יד ןופ ןייאראפ רעד טאה
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 יד טימ ןדנובראפ ךיז טאה רע :עיצקא־ספליה עסיורג א ןעמונעג
 ,זייפש ,טלעג ,ףליה טקישעג ןוא םיטילפ עטעוועטארעג עטלייצעג

 .רעדיילק ןוא ךיש

 םיטילפ יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןעוו טייצ רעסיוועג א ךאנ
 ־גאק ראפ גנארד רעד ןוא לארשי ןיא טרירטנעצנאק ךיז ןבאה
 רעזדנוא טאה ;גאט וצ גאט ןופ ןגיטשעג זיא תואוולה עוויטקורטס
 דנאפ ןדנעסאפ א ןפאש וצ ןעגנודנעז טלעג יד טקראטשראפ ןייאראפ
 ןיא טייטש לארשי ןיא טעטימאק רעד .קעווצ ןקיטכיוו םעד ראפ
 ןטכיראב טקיש ןוא ,םירבח רענאקירעמא יד טימ גנודניבראפ רעגנע

 .טייצ וצ טייצ ןופ

 ןלענשראפ וצ זיא טנעמאמ ןקיטצעי ןיא ליצ טפיוה רעזדנוא
 רעקילייה א .בולאג־ןישזבאד ישודק ש״ע ךוב רוכזי ןופ גנוניישרע יד

 .םישודק ערעזדנוא וצ קניידנא
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 .אגימש בקעי קחצי
 לקינייא ןוא יורפ ןייז

 יקסוואקילקאז רעדירב
 יקסוואקילקאז שירעב ןופ רעדניק יד
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 ןהכ לאכימ

 וראי המחלמ יד ןופ תונורכז

 ךיא ווו טראד ,ןישזבאד ןיא טניווועג רימ ןבאה ןראי עגנאל
 ןופ ראי קילדנעצ ןטייווצ םוצ זיב ןראוועג ןגיוצרע ןוא ןריובעג ןיב
 ןזאלראפ 1929 ראי ןיא רימ ןבאה תוביס עסיוועג בילוצ .ןבעל ןיימ
 ןא ,שזרעיגז ןיא טצעזאב ךיז טאה עילימאפ ןיימ ןוא לטעטש סאד
 ןראי עגנאל ךאנ רעבא ,שזדאל ןופ טייוו טשינ לטעטש לעירטסודניא
 ערעזדנוא טימ ,ןישזבאד טימ גנודניבראפ יד ןטלאהעגנא רימ ןבאה
 שזדאל טכוזאב טאה ייז ןופ רענייא ןעוו ןוא ,עטנאקאב ןוא טניירפ

 .זדנוא ייב טסאג א ןעוועג לאמ ליפ ךיוא רע זיא
 ,קינעיפ דוד טימ ןעשעג זיא סאוו לאפוצ א ןא ךיז ןאמרעד ךיא

 טימ ןדאלעג אטיוא טסאל א ןיא שזדאל ןייק ןראפעג זיא רע ןעוו
 ־אב יד ןיא ,רחוס טרוה ןסיורג א וצ רעטופ ןוא רעייא ךעלטסעק
 רעטעמאליק עכעלטע .ח״לבי יקסוואליב לאיחי בקעי ןופ גנוטיילג
 טאה יקסוואליב .טרעקעגרעביא אטיוא רעד ךיז טאה שזדאל ראפ
 קראטש זיא קינעיפ רעבא ןדנווו ןא טיירדעגסיורא זיא׳ס יוו ךיז
 הרוחס יד טימ דלעפ ןיא ןבילבעג זיא ןוא ןראוועג טעדנוווראפ
 שזרעיגז ןופ טייוו טשינ קידנעייז .ןראוועג טקוזינעג ךיוא זיא עכלעוו
 ןעשעג סא סע סאוו קידנרעהרעד .זדנוא וצ ןפאלעג יקסוואלעיב זיא
 ןראפעגסיורא ןוא רעטעברא 2 ןוא ןישאמ א ןעמונעג ךיילג ךיא באה
 וצ טריפעגוצ ןקינעיפ ךיא באה ןטשרע םוצ .ץאלפ םענעזיוועגנא םוצ
 עטשרע יד ןבעגעג םיא ןוא ראטקאד א טלעטשאב ,םייה א זדנוא
 עגפיונוצ ,ןראפעגקירוצ ךיילג ךיא ןיב םעד ךאנ .ףליה עשיניצידעמ

 — דנאטשוצ ןטוג ןיא ןעוועג טשינ זיא עכלעוו הרוחס יד ןעמונ

 ןבילבראפ זיא קינעיפ דוד .שזדאל ןייק ,רחוס םוצ טריפעגקעווא ןוא
 רעסעב ןליפ ןביוהעגנא ךיז טאה רע ןעוו ןוא .געט עכעלטע זדנוא ייב

 .ןישזבאד ןייק םייה א קעווא רע זיא

* 

 ל״ז רעב רזוע רעדורב רערעטלע ןיימ טאה 1932 ראי ןיא
 טריזינאגרא ,ב הי-לע ייב ,לארשי ןייק געוו ןפיוא ןליופ ןזאלראפ
 ןעוועג זיא דנאל ןיא טלאהפיוא רעטשרע ןייז .ר״תיב ןוגרא ןופ
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 ־רעביא ןא ןעוועג זיא רע .ןבילבראפ ךיוא זיא רע ווו הוקת־חתפ
 רע זיא טייצ רעדעי וצ .דנורגרעטנוא ןיא ךיוא ,רבח רענעבעגעג
 יד םיא ןבאה ןכלעזא טלא ןוא ,ןאט הבוט א ןעמעוו טיירג ןעוועג
 ־ארט א ןיא ןבעל גנוי ןייז ןראלראפ רע טאה רעדייל .טנעקעג םירבח
 ךיז רע טאה טעברא ןייז וצ םיינפוא ףיוא קידנראפ :לאפוצ ןשיג
 ןפיוא ןראוועג טעגרהרעד זיא ןוא אטיוא טסאל א ןא ןסיוטשעגנא

 .ראי 26 ראנ ןעוועג טלא זיא רע .ץאלפ

 ־רעד זדנוא טאה העידי עקירעיורט יד טאוו טנעמאמ םעד ןופ
 ־עטלע עניימ ייב קנאדעג רעד ןרימראפ ןביוהעגנא ךיז טאה ,טכיירג
 ןאלפ םעד ןריזילאער ןוא לארשי ןיא םייה רעזדנוא ןעיוב וצ ,ןר
 ןעקנעד ןוא טייצ ליפ טעמדיוועג טאה ל״ז רזוע רעדורב ןיימ ןכלעוו
 םיא ןעוועג הכוז טשינ רעדייל רעבא ,דנאל ןיא ןעמוק ןייז ךאנ ךיילג
 ןיא ןעגנוגנערטשנא טכאמעג ןבאה ןרעטלע עניימ .ןכעלקריווראפ וצ
 ןאד זיא טאוו טאקיפיטרעס א ןעמוקאב וצ ןעגנוטכיר ענעדיישראפ
 טרעטשעג טשינ רעבא טאה סאד .ןכאז עטכייל יד ןופ טשינ ןעוועג
 הילע רעלאגעלמוא רעד ןא ךיז ןסילשנא וצ הוח רעטסעווש ןיימ
 רעבא .לארשי ןייק ןעמוקעגנא 1935 ןיא יז זיא םורא יוזא ןוא
 ךיוא ןוא ערעדנא ןוא ןטייקירעווש עלעמראפ ןבאה ןרעטלע עניימ
 ןכעלקריווראפ וצ טרעטשעג לארשי ןיא 1936 ןופ ןשינעעשעג יד
 רעד ןיא ןעמוקעגמוא ייז ןענעז ףוס םוצ ןוא ,םולח סנבעל רעייז

 .עטיא ,רעטסעווש עטסגניי רעזדנוא טימ ןעמאזוצ האוש

 טשינ רימ זיא ,רעטסעווש ןוא ןרעטלע עניימ ןגעוו םיטרפ
 ןענעז ייז זא טסווורעד ראנ ךיז באה ךיא ,ןעמוקאב וצ ןעגנולעג
 סגנוטכינראפ א ןיא ןראוועג טריטראפעד אטעג רעוועשראוו ןופ

 .רעגאל
 רימ .גירק ןראפ געט עכעלטע ןראוועג טריזילבאמ ןיב ךיא
 עפאווטפול עשטייד יד ןעוו שזדאל ןופ טייוו טשינ ןענופעג ךיז ןבאה
 ייברעד קידנעדראמ טאטש יד טרידראבמאב ךעלרעהפיואמוא טאה
 ־ארטס יד וצ טנעאנ ךילכעזטפיוה ןשטנעמ עקידלושמוא רעטרעדנוה
 טסווועג יונעג ןבאה ןשטייד יד עכלעוו ןופ טרא םעד ,ןטקנופ עשיגעט
 ןענעז רימ .שזדאל ןופ ,סיצאנ ,ןשטייד יד ןופ טארראפ םעד קנאד א
 ןעזעג רימ ןבאה געוו ןפיוא ןוא עשראוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפאלעג
 ןפאלעג זיא גנורעקלעפאב יד .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקידנענערב יד
 םאלפ ןוא רעייפ ןופ למוט ןסיורג םעד ןיא .ןיהווו קידנסיוו טשינ
 זדנוא ןעמ טאה אד ןוא ,אגארפ־עשראוו ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז
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 רימ ןבאה אד .רעזייה עטאווירפ ןיא טריטראווקנייא קילייווטייצ
 ןענעז עטביוטשראפ ןוא עדימ .הנשה־שאר זיא סע זא טסווורעד ךיז
 עקידבוט־םוי ןיא ןדיי ןעזעג ןבאה רימ ווו סאג ןיא סיורא רימ
 ךיוא ןוא .ןלזווש יד ןיא רעטרעדנוה יד ןיא ןעמארטש רעדיילק
 — טאדלאס רעשידיי א ךאנ ןוא ךיא — רימ .ןבוטש עטאווירפ ןיא

 ־פיונוצ ךיז ןבאה סע ווו גנוניווו טאווירפ א ןיא ןיירא עדארג ןענעז
 ןבאה זדנוא קידנעעזרעד .ןעתואד וצ ןדיי קילדנעצ ראפ א ןבילקעג
 ייז יוו לענש יוזא רעבא ,ןקארשרעד טסנרע ביוהנא םוצ ךיז ייז
 ייז ןבאה רוביצב הליפת זיא גנאלראפ רעזדנוא זא טרעהעג ןבאה
 טזאלעג ךיז טאה ןברוח ןופ ךיז ןרעטנענרעד סאד .טקיאוראב ךיז

 .ןענוואד םייב ןענייוועג עקידרעמאי יד ןופ ןליפ
 עייר ןזיר א ןעזעג רימ ןבאה הליפת רעד ןופ קידנעייגסיורא
 ־צולפ .טיורב ףיוא ןטראוו ןוא יירעקעב א ייב ןעייטש ןשטנעמ ןופ
 ־עג ןיא ןוא דימשרעסעמ רעשטייד א ןזאלעגפארא ךיז טאה גנול
 יד קידנבראפ ,ןלאפעג ייז ןופ טפלעה יד ןענעז ןדנוקעס עטלייצ
 ,תבש ןלאפעגסיוא ראי םענעי זיא רופיכ םוי ,טולב רעייז טימ סאג

 טייוו טשינ סנבארג ץוש ןיא ןענופעג טלאמעד ךיז ןבאה רימ ןוא
 שממ זדנוא טאה גנורידראבמאב עכעלרעהפיואמוא יד .עשראוו ןופ
 ןענעז עשראוו ןופ געט יד זא טסווועג ןבאה רימ ןוא ,טביוטראפ
 ןשטייד יד ןוא ןבעגעגרעטנוא עשראוו ךיז טאה קיטסניד .עטלייצעג
 עכלעוו רעייפ ןוא םאלפ ןופ טכיל יד ייב טרישראמניירא יירפ ןבאה
 עשראוו ןופ ןלאפ ןכאנ .עשראוו ץנאג טעמכ ןעמונעגמורא טאה
 .ץיוועינרעקס ןייק טקישעגרעביא עינאפמאק רעזדנוא ןעמ טאה

 סיורג ןעוועג זיא דחפ רעד ןוא ןדיי ייווצ ןעוועג רימ ןענעז לכה ךסב
 יוו םעד ךאנ ,ןסיוורעד טשינ דוס םעד ךיז ןלאז ןשטייד יד זא

 .טפאשנעגנאפעג רעשטייד ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז רימ

 ־רעבירא ידכ ףיוהנאב םוצ טריפעג זדנוא ןעמ טאה גאט ןייא
 ־עגנא טשינ ןענעז ןענאגאוו יד רעבא ,דנאלשטייד ןייק זדנוא ןריפוצ
 ןבאה קירוצ געוו ןפיוא .קירוצ טריפעג זדנוא טאה ןעמ ןוא ןעמוק
 ןא קידתוירזכא טקינייפ םראדנאשז רעשטייד א יוו ןעזעג רימ

 .עטאפאק א ןיא ןאטעגנא דיי ןעמורפ םענעפלאהאבמוא

 סאפ א ןעמוקאב וצ ןעגנולעג רימ זיא עיצאניבמאק א טימ
 ־עגנא ןיב ךיא ןעוו .שזרעיגז ןייק ןגאלשרעד ךיז ךיא באה יוזא ןוא
 ־סיוא ןענעז ץועטלע עניימ זא טסווורעד ךיז ךיא באה ןיהא ןעמוק
 טשינ ןיב ךיא .ייז וצ קעווא ךיילג ןיב ןוא החפשמ א ייב ןטלאהאב
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 ־ישרע יד ןבעגוצרעביא דנאטשמיא
 ךימ טפאכראפ טאה עכלעוו גנורעט
 ־רוק רעד ןיא ןרעטלע עניימ ןוא
 קירעיורט ,ליטש .שינעגעגאב רעצ
 ןצראה ןיא ןייוועג ןפיט א טימ ןוא
 ןופ ןדייש טזומעג ךיז ךיא באה
 ־עגראפ ךיז באה ךיא ןעוו ,ייז
 טראוורע סאוו לרוג םעד טלעטש
 ערעווש א ךאנ .רימ יוו ךיילג ייז
 ־עגנא ךיא ןיב העיסנ עקידהנכס
 באה ךיא .קאטסילאיב ןייק ןעמוק
 ־רא ףיוא ןבירשראפ ךיילג ךיז
 ־עג באה ןוא ןסור יד ייב טעב
 ךיז ךיא לעוו סורא יוזא טביולג
 ןיוש רעבא ,ןבעלכרוד קילייווטייצ
 ןיא ןסור יד ןבאה טלאמעד
 םיטילפ עשידיי יד ןשיווצ ןטסערא ןסאמ טריפעגכרוד קאטסילאיב
 באה ךיא לפיוו .דנאלסור ףיט ןיא טעברא ףיוא טקישראפ ייז ןוא

 ,ךאד ךיא באה ,טסערא םעד ןדיימוצסיוא םוא ןטלאהאבסיוא טשינ ךיז

 ןסאמ עסיורג יד ןשיווצ ןיירא ןיב ןוא ,ןייז םילשמ טזומעג ,ףוס םוצ
 ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז עזייר עגנאל א ךאנ .עטקישראפ ןופ
 זדנוא טימ ךיז טאה ד״ווקנ יד .אשרא טאטש רעד ןיא .דנאלסור
 ןליוז יד ןסירעגפארא ,לפענק ןדעי רעטנוא טכוזעג ,ןעמונראפ ךיילג
 רעד ןיא ,ךאוו ערעווש א רעטנוא ,םעד ךאנ ןוא ,ךיש יד ןופ
 רעסיורג א ןיא טריטראווק זדנוא ,טניה עסיורג ןופ גנוטיילגאב
 רעמיצ א ןיא ןשטנעמ 150 ךרעב ןעוועג רימ ןענעז טראד .עמרויט
 ןיוש ,ןגיילוצקעווא פאק םעד ווו ןעוועג טשינ טושפ זיא סע ןוא
 רעטנוא ןעוועג ןענעז עכלעוו ןעגנוגנידאב עראטינאס ןופ טערעגפא

 .ףירגאב ןכעלשטנעמ ןדעי
 א ןיא טריפעגרעבירא זדנוא ןעמ טאה טייצ לקיטש א ךאנ
 רעשיניפ רעד ןופ טייוו טשינ ,םי םייב ווילאז יקסניפ ןיא רעגאל
 יד ןוא ,קיזייא לאירתכ טימ ןפארטעג ךיז ךיא באה ןטראד .ץענערג

 .סיורג ןעוועג זיא דיירפ
 ןפיוא ןעגנוגנידאב יד ןגעוו טלייצרעד ךיילג רימ טאה רע
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 *ועד ןעוועג זיא סאוו — עיצראפ טיורב יד רקיע רעד ןוא ,ץאלפ

 .דנאלסור ןיא םיטילפ עלא ןופ םעלבארפ טפיוה

 רעדורב ןייז ןופ זייפש ךעלקעפ ןעמוקאב טגעלפ לאירתכ
 לענש יוזא רעבא .קאטסילאיב ןיא ןעוועג ךאנ זיא רעכלעוו הדוהי
 סאד .ןעמונעגוצ םיא ייב סע ןעמ טאה ןעמוקאב סע טאה רע יוו
 עכלעוו הרבח טלעוורעטנוא עדנאב א ןופ טעברא יד ןעוועג זיא
 טרינרעוורעטניא באה ךיא יוו םעד ךאנ .רעגאל ןיא ןעוועג ןענעז

 .ןענעבנג טרעהעגפיוא ןעמ טאה ,עדנאב רעד ןופ טשרעה םייב
 קידנעעז ןבעל םוצ שיטאפא רעייז ןעוועג לאירתכ זיא ללכב

 .טיוט םעד ןרעטנענרעד תורצ יד זא

 ןראוועג טקישראפ ךיא ןיב ,טעטראוורענוא ץנאג ,גאט ןייא
 ,ןבעל יינ א ןעגנאפעגנא ךיז טאה אד .ןופצ ןטייוו ןיא עפורג א טימ
 רעזענ ערעייז ןריורפעגפא ןבאה זדנוא ןופ ליפ .טסארפ דארג 40 ייב
 טרעכיזראפ זדנוא טאה הדובע להנמ רעשיסור רעד .ןרעיוא רעדא
 טכאמעג ןבאה רעבארא יד יוו יוזא ןקידנע אד זדנוא טימ טעוו ןעמ זא
 יד ןעוו געט יד ןיא ןעוועג זיא סאד .1929 ןיא י״א ןיא ןדיי יד טימ
 ןבאה רימ .עווקסאמ וצ טרעטנענרעד ךיז טאה יימרא רעלטיה
 ־סיוא ןא ןטעבעג ןוא קינלאשטאנ םוצ עגאלקנא ןא ןבעגעגניירא
 ןבאה ןאד טייז ןוא ןדנווושראפ זיא הדובעה להנמ רעד .גנושראפ
 טאה׳מ זא ןזיוועגסיורא ךיז טאה רעטעפש .ןעזעג טשינ םיא רימ
 ןעמוקאב טאה רע ווו רעגאל רעדנא ןא ןיא טריפעגרעבירא םיא

 .ןטסאפ ןרעכעה א

 ןבאה רימ ןעוו ,גנואיירפאב רעד ראפ ץרוק ,גאט ןייא
 ןופ רענייא זיא ,דלאוו ןיא טעברא רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז
 סעדגאי לסיב א ןבילקעג טאה רע ,ןבילבעגקירוצ םירבח ערעזדנוא
 טיילגאב זדנוא טאה רעכלעוו טאדלאס רעד .רעגנוה םעד ןליטש וצ
 םוצ ןסאשרעד םיא ןוא םיא ןגעק סקיב םעד טלעטשעגנא טאה
 טסעטארפ סלא ,טנייוועג ןוא ןעירשעג ןבאה רימ .טרא ןפיוא טיוט
 *ראפסיוא ןא טרעדאפעג ןוא ,ןטראק טיורב יד ןסירוצ רימ ןבאה

 עכעלטע טימ רעציפא רעדנעטייר א ןעמוקעגנא זיא דלאב .גנוש
 טגאזעג טאדלאס רעד טאה ןאד .טלגנירעגמורא זדנוא ןוא ןטאדלאס
 רע טאה ראפרעד ןוא ןפיולטנא טלאוועג טאה רעטעברא רעד זא
 ןוא ,ןעמונעגנא גנורעלקרע ןייז טאה רעציפא רעד .ןסאשרעד םיא
 ןיא ןלעטש טשינ דלאב ךיז ןלעוו רימ ביוא זא ,ןדלאמעג זדנוא
 .ןסישרעד זדנוא ןופ ןטייווצ ןדעי רע טעוו תורוש עטנעדראעגנייא
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 רעד ןוא ,טליפעגסיוא לעפאב ןייז ןבאה רימ זא ךיז טייטשראפ
 יד ןא טיורב לקיטש סאד ןבעגעג ,ודסח בורב ,זדנוא טאה ,רעציפא

 .עטראק

 געוו ןפיוא ןעוועג ויוש ןענעז רימ ןעוו ,גנואיירפאב רעד ךאנ
 ,ןדיי עשיסור ליפ טימ ןפארטעג ךיז רימ ןבאה ןליופ ןייק קירוצ
 סאוו ןיא ןגייצרעביא ךיז טייהנגעלעג יד םאהעג סורא יוזא ןוא
 וליפא קידנסיוו טשינ ,ןבעל ןשטנעמ יד ןעגנוגנידאב ערעטצניפ א ראפ
 לוח .טלעוו רעד ראג ןיא ןדיי ןופ ןבעל םעד ןגעוו עטסעדנימ סאד
 לאזקאוו ןפיוא .עשראוו ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז חספ דעומה
 ןוא הליהק רעשידיי רעד ןופ רעייטשראפ טראוורע זדנוא ןבאה
 רע .ןרעטלע עניימ ןופ ןטנאקאב א ןענופעג ךיא באה ייז ןשיוו״צ
 ןיימ רעבא עשראוו ןיא ךיז ןענדראנייא ןפלעה טלאוועג רימ טאה
 טייצ עיירפ לסיב סאד טצונעגסיוא באה ךיא .לארשי ןעוועג זיא ליצ
 סע ווו ריצאפש א טפאכעג ןוא ןראפ וזיב ןבילבעג רימ זיא סאוו
 טראד ךיא באה רעדייל רעבא ,עשראוו עשידיי סאד ןעוועג לאמא זיא

 .ועזעג טשינ ןרעיומ עטנערבראפ ןוא סעזורג יוו רעמ
 ףיוא .אנטוק ןייק ןראפעגקעווא ךיא ןיב גוצ ןטשרע ןטימ
 ךיא באה אד .קיזייא ןרהא ןוא לאירתכ רעדירב יד וצ ךוזאב א
 ־פאה רעד טימ שזרעיגז ןייק ןראפעג ןוא דניק ןוא יורפ ןיימ ןזאלעג
 ךיא באה זיוה סאד .החפשמ ןיימ ןגעוו סעפע ךיז ןסיוורעד וצ גכונ
 ןקוקניירא טלאוועג באה ךיא ;טביורוצ ןוא טריניאור ןענופעג
 ־ביירא םייב רעבא ,ןפערט ןעמעוו אד ךיא לעוו רשפא ,לימ יד ןיא
 טושפ רימ טאה רעכלעוו רעטעברא רעשיליופ א ןענאטשעג זיא גנאג
 ןעוועג זיא סאד ."וכוז וצ סאוו טשינ אד טסאה וד,, :טרעלקרע

 .ןליופ ןטיירפאב ןיא גנוסירגאב ןיימ
 ."החירב" יד ןא ןסאלשעגנא ךיז ךיא באה םעד ךאנ ץרוק

 דלאג עשוהי ןפארטעג טראד ךיא באה ,דנאלשטייד ןייק ןעמוקעגנא
 רעטסעווש ןייז טכוזעגפא םיא טימ ןעמאזוצ ןוא .יורפ ןייז ןוא גרעב

 .ןזלעב ןגרעב ןיא הכרב
 ןעמוקעגנא רימ ןענעז קיטסייג ןוא ךילרעפרעק ענעכארבעצ
 ןכאנ .םייה רעזדנוא ןעיוב ןעגנאפעגנא יינספיוא ןוא ,לארשי ןייק
 וצ טסיירט רעקיצנייא רעזדנוא סאד זיא עפארייא ןיא ןברוח ןסיורג

 .הנידמ רענעגייא רעזדנוא ןיא קידנעטשטסבלעז ןבעל
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 אלאגיד יורפ

 ענעגנאהעג קיצנא רוצ יד

 ־סנעשט אטעג ןיא 1942 טסוגוא שדוח ןיא סאד זיא ןעוועג
 ־עגניירא ךיז ןבאה ,טעטראוורענוא ץנאג ,גנילצולפ ןעוו ,וואכאט
 עכעלקערש א ןראוועג זיא׳ס .ןעמראדנאשז קילדנעצ עכעלטע ןסיר
 20 אטעג ןופ טריפעגסיורא ייז ןבאה טונימ עכעלטע ךאנ .המוהמ
 ־עגמורא ןוא אטעג ןבענ רעלעק א ןיא ייז טריפעגניירא ,רענעמ
 רעלעק ןיא ןטלאהעג ייז ןעמ טאה ןכאוו יירד .ייצילאפ טימ טלגניר
 רימ ןעוו .ןסע ייז ןבעגעג טשינ טעמכ .ןעגנוגנידאב עשיראבראב ןיא
 ־סיוא ,ןענעקרעד טנעקעג טשינ ייז ןעמ טאה ןעזעג לאמא ייז ןבאה
 טסווועג ןבאה ייז לייוו ,סעלא וצ קיטליגכיילג ןוא ,עסאלב ,עטראדעג
 ןיא ןעמוקעגנא זיא רעטעפש געט עכעלטע .ייז טראוורע סע סאוו
 עקיטראפ טימ טייל־אפאטסעג עדנאב א טימ אטיוא ןא הנחמ רעד
 הנחמ עצנאג יד .עטריטסערא קיצנאווצ יד ראפ תוילת עטיירגעגוצ
 ־ראפ וצ ןראוועג טרעדאפעגפיוא ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ
 יד .ןעמוקראפ ףראד עיצוקעזקע יד ווו ףיוה ןפיוא ךיז ןעלמאז
 ןוא .בורג עגנאל א ןבארגסיוא וצ לעפאב א ןעמוקאב ןבאה רענעמ
 ןעמעוו ראפ רענעמ קיצנאווצ יד טקוקעגוצ ךיז ןבאה סעלא םעד וצ
 טשינ ןעוועג ךיוא זיא לעפאב רעד .ןראוועג טיירגעגוצ זיא הילת יד
 הילת רעד וצ טריפעג ייז טאה ןעמ ןעוו ןוא ןענייוו רעדא ןעיירש
 יד טקיטשעג ןבאה ןשטנעמ .טייקליטש עטיוט א טשרעהעג טאה
 יד טימ טשימעגסיוא ךיז טאה ייצילאפ יד לייוו ,ךיז ןיא ןרערט
 ,ןסקיב עטקעטשעגסיוא טימ ןענאטשעג ןענעז ןוא ,רעניווונייא אטעג
 העש 8 .ליומ םעד ןענפע ןגאוו טעוו רעכלעוו ןדעי ןסישרעד וצ טיירג
 ךביוהעגנא ךיז טאה׳ס זיב ץיה רעטסערג רעד ןיא ןעגנאהעג ייז ןענעז
 ןופ ייז לעפאב א ןעמוקעג זיא ןאד טשרע .חיר רעטכעלש א ןליפ
 רעסיורג רעד וצ ייז ןעמ טאה זייווקיצנייא .ןעמענפארא תוילת יד
 ־אב בורג רעקידתופתוש א ןיא ייז ןענעז עלא ןוא טריפעגוצ בורג
 טשרוד םעד ךיז טאה היח עשיצאנ יד יוו םעד ךאנ .ןראוועג ןבארג
 ראפ טאה ענעגנאהעג קיצנאווצ יד ןופ טולב םעד טימ ןשאלעג

 .הנחמ רעד ןיא טייקליטש א טשרעהעג טייצ עסיוועג א
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 גרעבדלאג עשיהי

 ןגעוו עטלגאווראפ יד ןיא

 ,ץנעווערד ךייט םעד ייב טאטשטרובעג ןיימ ,ןישזבאד ןיא

 רעזדתא גנאל תורוד ןענאטשעג זיא ץאלפ קראמ ןטמיראב ןפיוא
 טעבראעג ךיוא ןוא טניווועג עילימאפ ןיימ טאה טראד .לזייה ןיילק
 ןא ןעוועג זיא סאד .רוטאראפער רעגייז ןוא טפעשעג רעזדנוא ןיא
 טאה רעגייז רעד ןעוו תוחפשמ רענישזבאד רעטרעדנוה ראפ סערדא
 זא טסווועג ןעמ טאה לטעטש ןיא לייוו ,טנידעג קיטכיר טשינ ייז
 א ראפ טריטנאראג סע זיא ,טריראפער רעכאמרעגייז קילאומש ןעוו

 .ןעוועג תמאב סע זיא יוזא ןוא ,טייצ
 גנאגכרוד רעטסווואב רעד ןעוועג זיא זדנוא ןופ טייוו טשינ
 — ״קיל״ יד ןפורעג ןעמ טאה סאד — סאג רעגנאל רעד וצ

 ,קראמ םוצ סאג רעגנאל רעד ןופ געוו םעד טצריקראפ טאה רעכלעוו

 גנאגכרוד םעד ןדיימסיוא ןגעלפ ןשטנעמ .קירוצ ךיוא יוזא ןוא
 רעטניה ןופ ןגארטעג ךיז ןבאה עכלעוו תוחיר עטכעלש יד בילוצ
 רעד ןעוועג ןענעז ןיילא סרעייגכרוד יד טאוו תוחיר ,"קיל" יד
 ןוא ,טרעטשעג ליפ טשינ טאה סאד רעבא .ייז וצ םרוג טפיוה
 ־פיוא ןוז ןופ "קיל" רעד טימ טצונאב ךיז ןשטכעמ יד ןבאה יוזא

 .טכאנייב טעפש זיב גנאג
 טאה לטעטש סאד סאוו ןטקעיבא עטסבושח יד ןופ עגייא
 ־גאנאפ טאה רעכלעוו ץנעוורעד ךייט רעד ןעוועג זיא טגאמראפ
 דנאלשטייד ןוא טייז ןייא ןופ דנאלסור ,תונידמ ייווצ טלייטעגרעד
 המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב .רעטייווצ רעד ןופ
 הסנרפ רעייז טפעשעג לטעטש ןיא סעילימאפ רעטרעדנוה ןבאה
 ןטנעגעג ענעדיישראפ ןופ םירוחב רעטנזיוט .ךייט ןופ ןגערב יד ןופ
 ייז ןבאה סע ןוא גיטכילפ רעטילימ ןעוועג ןענעז עכלעוו ןליופ ןופ
 סנטייצייב ןבאה ,ןרידנומ עשירעטילימ עשיסור יד טציירעג טשינ
 ־איצעפס ,לארשי ינב וניחא ןוא ,ןישזבאד ןייק געוו רעייז ןענופעג
 ־סנארטרעביא וצ ראנ טשינ טגראזעג ןיוש ןבאה ,ךאפ ןיא ןטסיל
 םענעדלאג םוצ זיב ךיוא לאמ ליפ ראנ ,בולאג ןייק ייז ןריטראפ
 לכייט ןלאמש ןרעביא ןעגנאגעגנא זיא גנוגעוואב עכעלנע ןא .דנאל
 תורוחס עשטייד טימ טנדאלעג (ךעלפיש) סעקדאל עקילדנעצ ןוא
 ־סנארט רעטייוו טראד ןופ זיא עכלעוו ,ןישזבאד ןופ ןגערב יד וצ
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 ענעדיישראפ וצ ןראוועג טריטראפ
 .ןליופ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש

 זא ןענעכייצראפ וצ טרעוו זיא סע
 ־ערג רעד ןופ ןרעציפא עשיסור יד

 ללכ קסע םעד וצ ןבאה ךאוו ץענ
 ־באד ןיא ןדיי ןוא ,טגיילרעד טשינ
 הסנרפ ןופרעד טאהעג ןבאה ןישז

 ןעוועג ךיוא זיא ךייט רעד .עפשב
 גנורעקלעפאב רענישזבאד יד ראפ
 רעמוז ץאלפ סגנולייווראפ ןימ א

 ,ןענעז טייצרעמוז .רעטניוו ךיוא ןוא
 וצ קעווא ,טנגוי יד טפיוהרעביא

 ןיא ווו ץנעווערד רעד ןופ ןנערב רעד

 ־ראפ ןעוועג יז זיא רעצעלפ עסיוועג >טראבנייש לארשי :סקניל

 ןטראד ןוא ךעלמיוב טימ ןסקאוו קינהוקמ רענישזבאד דעד

 ךערפשעג א טריפעג רעדא ךוב א קיאור ןזעלעג ,טכארבראפ גנאל ןהעש
 ־ילעד עקאמשעג עטונ יד ןופ ןעוועג םעוט ייברעד ןוא ,םירבח טימ

 .םייה רעד ןופ ןעמונעגטימ טאה ןעמ עכלעוו ןסעטאק

 עטכידעג יד ןופ ןטאש ןיא ךיז ןגעלפ געטרעמוז עסייה יד ןיא
 טגעלפ רעטניוו ןוא ,טנגוי יד ןופ ןפורג ליפ ןרירטנעצנאק ךעלדלע־ח
 זייוונעפורג .ךייט םענעריורפראפ םעד ףיוא ןשטילג ךיז ןעז ייז ןעמ
 סרעטעמאליק ליפ סרעשטילג ענרעזייא יד טימ ןייגקעווא ייז ןגעלפ
 טרזחעגרעביא ךיז טאה סיוא ראי ןייא ראי .ךייט םעד סיואגנעל
 יד ןופ רעוו ןעוועג טשינ טעמכ זיא׳ס ןוא .טראפס רעבלעז רעד
 רעדא ,ןעשטילג ךיז טנעקעג טשינ טאה סאוו ןישזבאד ןיא טנגוי

 .ןעמיווש
 זיא רעכלעוו סאלש ןטמיראב םעד ןכוזאב רימ ןגעלפ טפא
 ,בולאג לטעטש עקידתונכש סאד ןיא גראב ןכיוה א ףיוא ןענאטשעג

 םואעזומ א ןעוועג זיא טראד .סנטייוורעד ןופ ןעזעגסיורא ךיז ןוא
 ןופ .קירוצ ןראי רעטרעדנוה ןופ ןקיטנא עכעלמיטרעטלא ליפ טימ
 ךיז ןבאה סאוו ןקיטנא יד ןופ טנרעלעג סעפע רימ ןבאה ךוזאב ןדעי
 ־יידאב עסיוועג א טאהעג טאה ייז ןופ רעדעי סאוו ,ןענופעג טראד
 ןוא ןישזבאד ,ךעלטעטש ייווצ יד ןשיווצ טסארטנאק רעד .גנוט
 טזאלעג ךיז סע טאה רקיע רעד .רעדנעטיידאב א ןעוועג זיא ,בולאג
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 טריטסיזקע ןבאה ןישזבאד ןיא :ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןיא ןקרעמאב
 ןוא ןענייאראפ טראפס ,ןעייטראפ עשיטסילאצאס ןוא עשיטסינויצ
 ןא ןצנאגניא ןעוועג זיא בולאג דנערעוו ,ןבולק טנגוי ענעדיישראפ
 ןעוועג זיא סאד לייוו ראפרעד טשינ ןוא ,ייטראפ זיא׳ס עכלעוו
 ןיא ןדיי עשטייד יד ,טושפ ראנ ,ןישזבאד ןופ לטעטש רענעלק א
 ־עא טאה ייז .טאהעג טשינ סערעטניא ןייק םעד ןיא ןבאה בולאו
 יד זיא רעבירעד ןעגנולייווראפ ןוא ,טפעשעג ,החפשמ טריסערעט
 ־אב א רעייז ןעוועג ןדיי רענישזבאד ןוא רעבולאג יד ןשיווצ החמש
 תומא תלד עריא ןיא טבעלעג טאה טנגוי רענישזבאד יד ,ענעדייש
 ץארט טנגוי רעשטייד רעד וצ געוו םעד טכוזעג טשינ לאמנייק ןוא

 .רוטלוק עכייר רעייז

 רעשיטסינויצ רעד ,לאז עזעל םענייש ריא טימ קעטאילביב יד
 בולאג ןופ ןדיי יד ןבאה ןעגנולעטשראפ רעטאעט ,"היחתה" בולק
 עטזיירעגוצ ןופ ןטארעפער וליפא .טכוזאב טשינ לאמנייק טעמכ
 ־ערעטניא טשינ ןבאה ןעמעט ענעדיישדישראפ ףיוא רענדער עטסווואב
 טאה ןליופ יוו םעדכאנ 1918 ןיא טשרע .ןדיי רעבולאג יד טריס
 א ןראוועג זיא עשזאמאפ ןוא טייקידנעטשטסבלעז ריא ןעמוקאב
 טרעטנענרעד ךיז ןדיי רעבולאג יד ןבאה ןאד טשרע ,ןליופ ןופ לייט
 רעקייטפא רעבולאג רעד טאה וצרעד ןפלאהעג ליפ .ןדיי טסא יד וצ
 ־ויצ רענעבעגעגרעביא ןא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו דלעפנעזיר ר״ד
 ־רעביא ןענעז ןדיי רעבולאג יד ןופ לייט רעטסערג רעד רעבא .טסינ

 .דנאלשטייד ןייק ןעגנאגעג
 ןבאה ךעלטעטש עדייב יד עכלעוו םעט ןרעטיב ןטשרע םעד
 ןופ עיזאווניא עשיטסיוועשלאב יד תעשב ןעוועג זיא טליפעג ךיילגוצ
 ־עט טשינ שיזיפ ןבאה ןטאדלאס עשיסור יד .1920 ראי ןיא ןליופ
 שימאנאקע רעבא ,בולאג־ןישזבאד ןופ גנורעקלעפאב יד טריזיראר
 ־עגוצ ןבאה ייז לייוו ,רחסמ ןקיטרא םעד טמיראראפ ייז ןבאה
 ןבאה עכלעוו סלבור ראפ תורוחס עטסעב יד םירחוס יד ייב ןעמונ

 .טאהעג טשינ טרעוו ןוויטקעפע םוש ןייק טלאמעד ןיוש

 רעשימאנאקע רעד ןעוו ,ןראי רעקיצנאווצ עקיטעפש יד ןיא
 תוחפשמ עכעלטע ךיז ןבאה טרעגרעראפ ךיז טאה ןישזבאד ןיא בצמ
 ןדיי וצ עיטאפמיס יד ווו עשזאמאפ ןייק ןבילקעגרעביא ןישזבאד ןופ
 ־גדירפוצ ןייק ןעוועג טשינ זיא גנורעקלעפאב עשיליופ יד דצמ
 .רעסעב ליפ ןעוועג עגאל יד טראד זיא שימאנאקע רעבא ,עדכעלעטש

 גנאל ןראי ןבאה עכלעוו תוחפשמ יד ןופ ענייא ןעוועג ןענעז רימ
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 ןופ קינאה ןייק טקעלעג טשינ ,עשזאמאפ ,אשזמלעח ןיא טניווועג
 ־ברוד ךיז רימ ןבאה יוזא רעבא גנורעקלעפאב עשיליופ עקיטרא יד
 ראפ טמוק סע טאוו קידנעעז .המחלמ רעד ראפ ץרוק זיב טבעלעג
 ,אשזמלעח ןזאלראפ ןלעוו רימ רעירפ סאוו זא ןענאטשראפ רימ ןבאה

 .ןישזבאד ןייק קירוצ קעווא רימ ןענעז יוזא .ןייז רעסעב זדנוא טעוו
 ךעלנייוועג יוו ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ געט עכעלטע ךאנ
 רעדורב ןיימ ןא טנאמרעד ךיז ךיא באה ,ןטנעמאמ עכלעזא ןיא
 ןופ הצובק א טימ ןעמאזוצ טיילגאב ןבאה רימ ןכלעוו ל״ז יכדרמ
 רעקיצנאווצ יד ןופ גנאפנא ןיא לארשי ןייק ןישזבאד ןופ םיצולח
 םולח רעזדנוא ןעוועג זיא טייצ רעצנאג רעד ןופ ךשמב ןוא ,ןראי
 ןופ גנאפנא ןיא הריטפ ןייז ךאנ וליפא .ןקינייאראפ םיא טימ ךיז
 לארשי ץרא ןייק גנובערטש רעזדנוא רימ ןבאה ןראי רעקיסיירד יד
 רעזדנוא ןבאה ןטייקירעווש עלעמראפ יד רעבא .ןבעגעגפיוא טשינ
 ¬ילפ עטנזיוט עקילדנעצ טימ ןעמאזוצ ןוא ,טכאמעג טשינוצ םולח

 ןיא ,דנאלסור תולג ןרעטצניפ םעד טכוזראפ ךיוא רימ ןבאה םיט
 .ןעגנוטכיר עריא עלא

 ןעמוקעגכא ףוס לכ ףוס ןוא ןבעל ןבילבעג רימ ןענעז סנ יפ לע
 ־עגנא ,החפשמ א טלעטשעגפיוא רימ ןבאה אד .לארשי ץרא ןייק
 ־ראפ המחלמ עמאזיורג יד ךיז רעטניה קידנזאל ,ןבעל יינ א ןעגנאפ
 עקיבייא ןא סלא ןעניד ,עניימ תורוש עקיזאד יד ןלאז .טייהנעגנאג

 .ענעמוקעגמוא עיירטעג ןוא ערעייט עניימ ןופ קניידנא ןיא הבצמ
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 רעשטאק לאירבג

 החפשמ א ןופ ודייל ווא וייפ

 ןיימ סימ ןעמאזוצ ךיא ןיב המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 ןיא — ןעוועג ־יעדניק עניילק ףניפ ערעייז ןוא רעגאווש ,רעטסעווש
 ןרידראבמאב ןעגנאפעגנא ןבאה ןשטייד יד ןעוו .עינידג טראפ ןשיליונ
 ךיא באה ןראוועג טעגרהרעד ןענעז ןשטנעמ עקילדנעצ ןוא טאטש יד
 ןטשרע םוצ .ןפיולטנא וצ געוו א וכוז ןפראד רימ זא ןענאטשראפ
 רעדניק יד ןוא רעגאווש ,רעטסעווש ןיימ ראפ טגראזעג ךיא באה
 ־ירא ןעוועג זיא ליצ רעד .עינידג ןופ ןעוועטארסיורא ייז יוזא יוו
 יד .ןישזבאד ןייק ,טאטשסטרובעג רעייז ןיא קירוצ ייז ןריפוצרעב
 ךעלגעממוא טעמכ ןעוועג זיא סע ןוא טקאפעג ןעוועג ןענעז ןענאב
 ןריפקעווא ןטימ ןעגנאפעגנא באה ךיא .ץאלפ א ייז ןיא ןמוקאב וצ
 ןענעז םעד ךאנ .עיצטס ןאב יד וצ ןכאז עטקאפעגנייא עטסקיטיונ יד
 ףיוא טראוועג טראד ןוא עיצאטס רעד וצ ןפאלעג ןעמאזוצ עלא ריח
 זיא סע .רעטעפש העש א ןראפפא טפראדעג טאה עכלעוו ןאב רעד
 ליפיוזא לאמ יירד ןופ גנארדעג םעד ןלעטשראפ ךיז ךעלגעממוא
 ןעיירשעג יד .ןעיבענניירא ןצ דנאטשמיא ןעוועג זיא ןאב יד יוו ןשטנעמ
 ,טפול יד טכליהראפ ןבאה רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ןדלאוועג ןוא

 וצ ידכ ,גנונדרא ןייק ןא ,טפוטשעג ךיז ןבאה ןשטנעמ רעטגזיוט
 ןראוועג ןטארטעצ שממ ןענעז ליפ ןוא ,ןאב ןיא ץאלפ א ןעמוקאב
 טאטש יד ןזאלראפ רעכיג טאוו טלאוועג טאה רעדעי .סיפ יד טימ

 הנכס יד שטאכ ,גנורידראבמאב ןופ טקעיבא ןא ןעוועג זיא עכלעוו
 סייוו גאט ןקיטנייה זיב .ןליופ ןיא לקניוו ןדעי ןיא טרעיולעג טאה
 חוכ רעד ןעמונעג רימ וצ ךיז טאה סע ןענאוו ןופ טשינ ךיא
 ןטימ רעטסעווש יד ןטשרע םוצ ,ןאב רעד ןיא ייז ןעגנירדוצניירא

 .רעדניק יד — רעטצנעפ א ךרוד — ךאנרעד ןוא רעגאווש

 קעווא ךיא ןיב ץאלפ ןופ טרירעג ךיז טאה ןאב יד יוו םעד ךאנ
 — ייז ןגעוו טגראזעג ךעלרעהפיואמוא ןוא גנוניווו ןיימ ןיא קירוצ

 רעטעפש גאט א רעבא ,ןישזבאד ןייק ןעמוקנא ןייז הכוז ייז ןלעוו יצ
 ךיא .םולשב ןעמוקעגנא ןענעז ייז זא העידי א ןעמוקאב ךיא באה
 .רעטייוו ןאט וצ סאוו טכארטעג ןוא עינידג ןיא ןבילבעג לייוורעד ןיר
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 באה געווסיוא ןייק אטשינ זיא סע זא ןעזעג באה ךיא ןעוו
 ןיב ןוא ,יימרא רעשיליופ רעד ןיא טסניד םוצ טלעטשעגוצ ךיז ךיא
 זיא ןפמעק געט 19 ךאנ .דלעפטכאלש םוצ ןראוועג טקישעגפא ךיילג
 זדנוא טאה ןעמ .טפאשנעגנאפעג ןיא ןלאפעג קלאפ רעצנאג ןיימ
 ןיימ באה ךיא .טעברא ערעווש וצ טקישעג ןוא ,טרינרעטניא ךיילג
 קאראב ןיא .טסירק סלא ןבעגעגנא ךיז ןוא טעטכינראפ טראפסאפ
 גאט ןייא .ןקאילאפ קיצכעז ןשיווצ דיי רעקיצנייא רעד ןעוועג ךיא ןיב
 טדנעוו ןוא קאילאפ א רימ וצ וצ טייג ןסיורד ןיא יוזא קידנעייטש
 טסמוק יוו אט ,דיי א ךאד טסיב וד :לוק ןכיוה א טימ רימ וצ ךיז
 אפאטסעג רעד ןופ רעעזפיוא רעד ןיוש טאה סנגראמוצ י רעהא וד
 טירש ןדעי ףיוא ןריפשכאנ רימ ןעמונעג ןוא דיי א ןיב ךיא זא טסווועג
 טייהנעזעוונא ןיא טאה טאדלאס רעשיליופ רעבלעז רעד .טירט ןוא
 טאה רעטילימ עשטייד סאד ןעוו זא טלייצרעד ןאמ אפאטסעג ןופ
 רענייטש ןפראוועג ייז ףיוא ןדיי יד ןבאה ןליופ ןיא טרישראמניירא

 .רעסאוו עקידעכאק ייז ףיוא ןסאגעג ןוא

 ןראפ ךיז ןלעטש וצ לעפאב א ןעמוקאב ךיא באה סנגראמוצ
 ןא ןעוועג זיא רע — ןעמוקעגניירא םיא וצ ןיב ךיא ןעוו .טנאדנעמאק
 המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךאנ טאדלאס א ,רעציפא רערעטלע
 םיא באה ךיא ״? עדוי וד טסיב״ טגערפעג ךיילג ךימ רע טאה —
 טסלאז וד זא עז :טגאזעג רע טאה ןאד .דיי א ןיב ךיא זא טרעפטנעעג
 סאד :ןבעגעגוצ טאה רע ןוא ,ןענאד ןופ ןדניוושראפ רעלענש סאוו

 ןיב ךיא .דיי א טסיב וד זא ןבעגעגסיוא םירבח ענייד ךיד ןבאה
 ףיוא ןבאה ייז זא קנאדעג רעד ןוא קאראב ןיימ ןיא קירוצ קעווא

 .טגינייפעג רימ טאה גיוא ןא רימ

 ןגראמ ףיוא ןוא רעביפ ןכיוה א ןעמוקאב ךיא באה קערש ןופ
 טאה רעכלעוו ןאמכאוו רעד .טעברא רעד וצ ןייגסיורא טנעקעג טשינ
 וצ ךיילג זיא לעפ ךיא זא ןעזעג ןוא רעטעברא יד טלייצעג ירפ רעד ןיא
 טנראוועג ךימ רע טאה טעב ןיא ךימ קידנעעז ןוא ןיירא קאראב ןיא רימ
 יד ןקישניירא רע טעוו ץלאה ןקאה ןייגסיורא טשינ לעוו ךיא ביוא זא
 ןפיוא ךיילג ףוס א ןכאמ רימ טימ ןלעוו ייז ןוא ייצילאפ אפאטסעג
 עניימעגלא ןיימ ץארט ןוא רעביפ ןכיוה ןפיוא קידנקוק טשינ .טרא
 ןיא ןעגנאגעגסיורא ןיב ןוא ןביוהעקפיוא ךיז ךיא באה ,טייקכאווש
 .ץלאה ןקאה טלעטשעגקעווא ךיז טסארפ דארג ןעכיוה א ןיא ןוא ףיוה

 .ןטלאהעגסיוא סאד באה ךיא זא סנ א ןעוועג שממ זיא סע

 יד ןיא ןטילעג ךאנ רימ ןבאה ןעגנוגנידאב ערעווש יד רעסיוא
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 ןבאה רימ .זייל ןוא ןצנאוו ןופ ןקאראב
 טאה סאד .ןפאלש טנעקעג טשינ שממ
 .ןפיולטנא וצ ענעגנאפעג עכעלטע ןגיווואב
 סיורא ןענעז ייז יוו טקרעמאב ןבאה רימ
 ־פיוא ךיילג ןבאה ןוא רעטצנעפ ןכרוד
 ןגעוו םיא ןוא רעעזפיוא םעד טקעוועג
 טרימראלא דלאב טאה רע .ןדלאמעג םעד
 עכעלטע טימ ,ןענעז ייז ןוא אפאטסעג יד
 ,ענעפאלטנא יד ןעגיאגעגכאנ ,טניה ריפש

 ייז ןבאה דלאוו ןקיאייברעד א ןבענ רעבא
 ןעמוקעגקירוצ ןענעז ,ןריולראפ ןרופש יד
 ־רעביא ,ןשראפ זדנוא ןעגנאפעגנא ןוא
 ןענאטשראפ באה ךיא לייוו ,ךימ טפיוה
 א טימ ןגאלשעג רימ ןבאה ייז .שטייד
 טפאכעג באה ךיא ןוא ןקעטש םענעמוג
 זא טרעדאפעג ןבאה ייז .פעלק עקראטש
 ־שראפ .תמא םעד ןלייצרעד ייז לאז ךיא
 טנעקעג טשינראג ןבאה ייז זא ךיז טייט
 ךימ ףוס םוצ ןוא רימ ןופ ןגירקסיורא

 .הריקח רעד ןופ טיירפאב

 רעטעברא גנאווצ רענעגנאפעג א דנאלשטייד ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 ךיא ןיב ןעמוקעג זיא גנואיירפאב יד ןעוו .המחלמ רעד ןופ עדנע זיב
 עצרוג א ךאנ .רענעכארבוצ א ןוא רעקנארק א ןעוועג ןיוש
 החפשמ רעצנאג ןיימ ןופ זא טסווורעד ךיז ךיא באה גנושראפסיוא
 ןייז ,ךורב ןמלז ,רעדורב רערעטלע ןיימ .ןבילבעג ןיילא ךיא ראנ ןיב
 ,לארשי םהרבא ,רעדורב רעטייווצ רעד ; רעדניק ףניפ טימ לריצ יורפ

 ןוא לסיז רעטסעווש ייווצ עניימ ; רעדניק ףניפ ןוא םירמ יורפ ןייז
 ןעכעז ,רעדניק ףניפ טימ ךיוא ,ןארפאש םהרבא ,ןאמ ריא ןוא לרעפ

 .ןעמוקעגמוא עלא

 1947 ראי ןיא דנאלשטייד ןיא טארייהעג באה ךיא יוו םעד ךאנ

 ןראוועג ןריובעג זדנוא ןענעז אד .לארשי ןייק קעווא דלאב ךיא ןיב
 עקירעמא ןייק טרעדנאוועגסיוא רימ ןבאה 1959 ראי ןיא .רעדניק ייווצ

 .טציא זיב ךיז ןעניפעג רימ ווו

 אקפיל יכדרמ

 ןוז סעשיבייפ ׳ר
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 ל״ז סקאוונעזאר קחצי

 רעטילימ ןשיסרר ןיא תורצ לקעפ ןיימ
 ןיז ריזילבאמ ךיא

 ןיימ ךאנ ראי קיצרעפ ןוא עכעלטע תונורכז עניימ ביירש ךיא
 ןיא טאדלאס רעטנידעגסיוא סלא רעטילימ ןשיסור ןופ ןעמוקקירוצ
 םעד יאלאקינ ראצ םעד טנידעג ךיא באה ראי 3 רעבירא .1914 ראי
 וצ ןעלטימ ענטראדנאטס טימ ךיז קידנעצונאב זא ןייז ןעק .ןטייווצ
 רעפרעק ןופ לייט רעדנא ןא ןיא רעדא טנאה א ןיא רעלעפ א ךיז ןכאמ
 ךיא רעבא ,טסניד ןשירעטילימ םעד ןדיימסיוא טנעקעג ךיא טלאוו
 עכעלדנעטשראפ בילוצ ,ןאט טלאוועג טשינ ןפוא םושב סאד באה
 יד בילוצ טכארטאב ןיא ןעמוקעג טשינ זיא ןריטרעזעד ךיוא .םימעט
 טאה גנוריגער עשיסור יד סאוו (לבור 300) ףארטש טלעג ערעווש
 ןיימ זיא רעבירעד .ריטרעזעד א ןופ ןרעטלע יד ףיוא טגיילעגפיורא
 ןוא טסניד ןשירעטילימ םוצ ךיז ןלעטש וצ טסעפ ןעוועג סולשאב
 א ןעוועג ןאד זיא ןליופ ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא .ןעניד עקאט
 רעייז וצ ראפפא םעד ראפ ןגעלפ ןטורקער זא גהנמ רעקידהנושמ
 ענעדישראפ ןאטפא ןוא ייווצ רעדא טכאנ א ןעילוה ץאלפ טסניד
 ןעמענפארא ,ןטיולפ ןכערבוצ ,לשמל ,יוו ,לטעטש ןיא קיטש סדנוק
 םייקמ "הווצמ" יד ךיוא באה ךיא ןוא .ג״דא ,סנגאוו ןפ רעדער

 ...ןעוועג

 בקעי :ןישזבאד ןופ ןעוועג רימ ןענעז ןטורקער עשידיי יירד
 זיב ןגאוו א ןיא ןראפעג ןענעז רימ .ךיא ןוא ןאראב ,לאטסירק
 זיא סאד .עשראוו ןייק ןאב יד טימ טראד ןופ ןוא אקנעלארטסא
 עשראוו ןיא .עשראוו ןעזעג באה ךיא סאוו לאמ עטשרע סאד ןעוועג
 ,גרבסלטא לסוי ,ןיזוק ןיימ ןוא עטנאקאב עניימ טכוזאב ךיא באה
 ןיימ וצ געוו ןפיוא ןאב רעד טימ ןראפעג רעטייוו טראד ןופ ןוא

 .ץאלפ טסניד

 ןרעטניה טייוו ,אלוט ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז געט יירד ךאנ
 וצ סאג ןיא סיורא רימ ןענעז טראד .ןראי ענעי ןיא "בשומה םוחת"
 ןזעלעג ןבאה רימ עכלעוו תועדומ יד ןופ .ןדיי עקיטרא טימ ךיז ןפערט
 עסיורג א ראפ טמוק טנווא םענעי זא טסוווראד ךיז רימ ןבאה
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 רימ זא ךיז טייטשראפ .טאטש ןיא אשידק הרבח יד ןופ הדועס
 טכעלש טשינ טנווא םעד טראד ןבאה ןוא ןיהא קעווא ךיילג ןענעז
 קעסאפ ןפארטעגנא רימ ןבאה הדועס רעד וצ געוו ןפיוא .טכארבראפ
 טאה זדנוא טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ןיפיר ןופ ץיוועיאשי .סרעליפש
 טונימ עכעלטע ןיא רע טאה יוזא ןוא ןליפשטימ טסולגראפ ןיז
 טימ טאהעג טאה רע סאוו לבור ןעצ יד טליפשראפ רעדא ןריולראפ
 רעבא ,טלמוטוצ ןצנאגניא ןעוועג השעמ רעד ךאנ זיא שטנעמ רעד .ךיז
 ראפרעד ןגראז ןלעוו רימ זא טגאזעג ןוא ,טקיאוראב םיא ןבאה רימ
 זדנוא ןעמ טאה הדועס רעד ףיוא .ןערק קירוצ טלעג יד לאז רע זא
 טימ לאפ םעד טלייצרעד ייז ןבאה רימ .ןטוג םעלא ןופ ןעוועג דבכמ
 יד ןשיווצ גנולמאז א ןעמוכעגרעטנוא ךיילג ןבאה ייז ןוא ןציוועיאשי

 רעדניק ערעייז ןוא םקאוונעזאח קחצי ןוא הנח

 טלעג ןייז טאה ץיוועיאשי .לבור 25 ןבילקעגפיוא ןוא עדנעזעוונא
 .ןאט טשינ יוזא לאמ א ךאכ גנונראוו א טימ רעבא ןגארקעג קירוצ

 טימ ןראפעג רעטייוו רימ ןעכעז אלוט ןיא געט עכעלטע ךאנ
 ןענעז רימ זיב גנאל ןכאוו טפעלשעג ךיז טאה עכלעוו ,ןאב רעד
 וצ טלייטראפ קילייווטייצ זדנוא טאה ןעמ .לואנראב ןייק ןעמוקעמא
 ןשיווצ ןדיישרעטנוא וצ טסווועג טשינ ןבאה עכלעוו ,ןרעיופ עקיטרא יד
 רעיופ ןטוג א וצ ןלאפעגניירא עדארג ןיב ךיא .יוג א ןוא דיי א
 רעטעפש געט ייווצ רעבא ,ןגיוצאב ךעלפעה רימ וצ ךיז טאה רעכלעוו

 .עמראזאק רעד ןיא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב
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 ריביס ןייק ןא ומוק רימ

 ךאפ ןיימ טנכייצאב ךיא באה ,קצאלפ ןיא ךיז ןביירשראפ םייב
 טלייטעגוצ ןיב ךיא ווו ץאלפ םעד ףיוא תויה רעבא .רעמיר א סלא
 א — לבעוודלעפ רעד ךימ טאה דרעפ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןראוועג
 ןאטעג יוזא באה ךיא .רעדיינש א ןיב ךיא זא ןגאז וצ ןטארעג — דיי
 א ףיוא ןעיינ .טאטשראוו רעדיינש ןיא ןראוועג טלייטעגוצ דלאב ןיב ןוא
 רעניימ טעבראעג טאה רימ ןבענ יוו יוזא ןוא ,טנעקעג ןיא באה ןישאמ
 יד טכאמעג רע טאה ,רעדיינש רעטוג א ,ריקי המלש ,דניירפ א
 רעד ןופ ףיול ןיא .טקידנעעגסיוא באה ךיא ןוא טעברא ערעקיטכיוו
 ןראוועג תמאב ןיב ןוא ןעיינ טוג טנרעלעגסיוא ךיז ךיא באה טייצ
 יד .ןרעציפא יד ראפ טיינעג ראגאז ןוא רעדיינש רעקידנעטשלופ א
 ןבאה רעגאל ןיא רימ טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגנא ןענעז סאוו ןטאדלאס
 ןיא סערווענאמ ףיוא ןעגנאגעג ןענעז ייז תעשב .ןעוועג אנקמ טושפ ךימ
 ןסעזעג רימ ךיא ןיב ןעיינש עסיורג יד ןיא געט רעטניוו עטלאק יד
 ןופ הרות יד .טעבראעג םאזגנאל באה ןוא בוטש עמעראוו א ןוא
 טאוו לכיב א ןופ טנרעלעגסיוא ןשיווצניא ךיז ךיא באה ןריטשומ
 יוו קרפ א ןעוועג ךיוא זיא טראד .עשראוו ןיא ךאנ טפיוקעג באה ךיא
 ךיא באה רעדיינש סלא וליפא לייוו ,רעוועג טימ ןייגוצמוא ךיז יוזא

 .ןענעק טפראדעג ןכאז עלא יד טא
 .םייהרעד ןופ ןטעקאפ יירד ןעמוקאב רימ ןבאה חספ ראפ ץרוק

 .ןעמענפא ייז טסאפ יד ףיוא טאדלאס א טקישעג טאה רעציפא ןא
 ךעלטסעק ענרעצליה יירד טימ ןעמוקאגקירוצ זיא טאדלאס רעד
 ךעלשעלפ רקיע רעד ןוא ,ןענידראס ,טשרווו ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןיא
 ןופ ...ףליה יד טימ ןוא ןראוועג טנפעעג ךיילג ןענעז עכלעוו אקדאוו

 .ץאלפ ןפיוא ןראוועג טקידיילעגסיוא ןרעציפא יד

 ןעמ ,ןראוועג קנארק ץיוועיאשי זיא טייצ רעד ןופ ףיול ןיא
 זיא טייצ עסיוועג א ךאנ ןוא לאטיפש ןיא ןעמונעגקעווא םיא טאה
 עשידיי יד טציירעג לסיבא טאה לאפ רעד .ןראוועג טיירפאב רע
 ...ןטייקכעלגעמ ןכוז ןעגנאפעגנא ןבאה ייז ןוא ןטאדלאס
 סאד זא ךיז טייטשראפ .ןעיי־ופאב ךיז ידכ ןייז וצ קנארק

 עלאמראנ ןיא וליפא לייוו ,ןכאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ זיא
 ןטאדלאס עשידיי יד וצ דשח טימ ןגיוצאב ךיז ןעמ טאה ןדנעטשמוא

 .גנומאטשפא עשיליופ ןופ
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 חספ רעטשרע רעד

 ןטאדלאס עשידיי רימ ןוא חספ טרעטנענרעד ךיז טאה ןשיווצניא
 שינעביולרע אזא .רדס א וצ טאטש ןיא ןייז וצ געוו א טכוזעג ןבאה
 רעכלעוו ,ןאטיפאק א ןופ ץנעטעפמאק יד ןיא ןעוועג זיא ןבעגוצסיורא
 שינביולרע יד ןגירק וצ ידכ רעבא ,לארשי אנוש ןייק ןעוועג טשינ זיא
 יד ןעגנאלרעד ארויב ןיא ןייג טפראדעג ןטאדלאס יד ןופ רעוו טאה
 טימ רעציפא םעד ןעוועג דבכמ טייצרענייז באה ךיא יוו יוזא .עטיב
 טכילפ ןיימ באה ךיא .רימ ףיוא ןלאפעג לרוג רעד זיא אקדאוו
 ענעטעבעג יד ןגירק וצ ןעגנולעג רימ זיא סע ןוא טריפעגסיוא
 ןוא טוג ךיז ןלעוו ןטאדלאס יד זא גנידאב א טימ רעבא ,שינעביולרע
 רעד וצ ןרעקמוא ךיז ןוא ,ןרוכיש טשינ ,טאטש ןיא ןריפפיוא ןייש
 .טכאמעג ךעלטראווטנאראפ ךימ רע טאה סאמ רעסיוועג א ןיא .טייצ

 ,טאטש ןיא טרישראמקעווא ןבאה ןטאדלאס עשידיי עפורג א ,רימ

 ליפ ךיוא ןפארטעג ןבאה רימ ווו להוש רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא
 טקידנעראפ ךיז טאה ןענוואד סאד ןעוו .ןטאדלאס עשידיי ערעדנא
 ,בוט־םוי ןכעליירפ א ןטייווצ םעד רענייא ןשטנווועגנא ךיז רימ ןבאה

 רעד ןופ טייוו רדס םוצ קעווא ןוא ךעלטילש ןיא ךיז טצעזעגניירא
 זא ןסאלשב ךיא באה ןעמוקעגנא ןיהא ןיב ךיא יוו לענש יוזא .להוש
 טראד ךיז ןבאה׳ס לייוו ןטלאה טשינ רדס םעד אד ןלעוו רימ
 טיורב ןגעלעג זיא ןשיט יד ףיוא .ןשטנעמ טלעוורעטנוא טלמאזראפ
 עקשאמארג א .םילכאמ הפרט עכלעזא ךאנ ןוא (טשרווו) סאבלאק ןוא
 באה ךיא .טצנאטעג ןבאה ךעלראפ עטשטניוועגנוא ןוא טליפשעג טאה
 סעמראזאק יד ןיא ןייגקירוצ ןלעוו ןטאדלאס עניימ זא ןדלאמעג דלאב
 עקיטכעדראפ יד ןוא ,ןרעוו טקיניירעגפא טשינ ןלעת ןשיט יד ביוא
 ןבאה רעטרעוו עניימ .ןזאלראפ טשינ לאז םעד ןלעת ןעניושראפ
 ןבירטראפ לאז ןופ ןעמ טאה ןטנעמעלע עטשטניוועגנוא יד ,טקריוועג
 ,שינרעטצניפ א טשרעהעג טאה לאז ןיא רעבא .ןיירא ןענעז רימ ןוא

 טצעזעגקעווא ךיז ,ךעלפמעל ייתצ ןדנוצעגנא אזלא ןבאה רימ ןוא
 ךיז םייה רעד ןיא רדס םעד ןא ךיז קידנענאמרעד ןיא ,ןשיט יד ייב
 ןבאה רימ ,טלייוועג טשינ טראד רימ ןבאה גנאל .טנייוווצ טסנרע
 ןוא הדגה יד טקידנעראפ ,הצמ טימ ןסיבראפ ,םייחל ןעקנורטעג
 ןעגנאגעג רעדיוו רימ ןענעז סנגראמ וצ ףיוא .עמראזאק רעד ןיא קירוצ
 לאצ עשביה א ןפארטעג טראד ןוא ,להוש ןיא ןעמוקעג ,טאטש ןיא
 רעכלעוו ,ליוונייז רבח רעזדנוא ןעוועג ךיוא זיא זדנוא טימ .םיללפתמ
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 םיתב ילעב עקיטרא יד ןבאה םיא ןוא ,דראב א ןגארטעג טאה
 ךאנ טגאזעגפא ייז טאה רע רעבא ,ןסע םוצ םייהא ןטעבראפ טלאוועג
 ןוא טחוש םעד ןגעק םישעמ עטוג ערעייז טרעהעג טאה רע יוו םעד
 טאה עכלעוו ,ייצילאפ רעד ןבגעגרעביא ןבאה ייז ןעמעוו הליפת לעב
 טכערניווו ןייק טאהעג טשיג רע לייוו עמרוט ןיא טצעזעגניירא םיא

 .טאטש ןיא

 רעייז ייז ןופ ,תוחפשמ 800 ךרעב טניווועג ןבאה טאטש ןיא
 ןשיווצ .עטלעטשעגנא עכיוה ןוא ןרעציפא ,םירחוס ,ןשטנעמ עכייר ליפ
 להוש ןיא ןעמוקעג זיא בור רעד .תונותח עטשימעג ןופ ךעלראפ ךיוא ייז
 ןעוועג בדנמ קיטייצכיילג ןוא ןגאז שידק רעדא תומשנ תרכזה וצ
 ןענעז טכיל רעדא טלעג סאד .להוש רעד ראפ טכיל רעדא טלעג
 ןבעגעג םעד ףיוא טאה רע ןוא יאבג ןטלא םעד ןראוועג ןבעגעגרעביא

 .הלבק א

 ,עמראזאק ןיא קירוצ ןיוש ןיב ךיא .טקידנעעג ךיז טאה חספ רעד

 ךיז טאה סע :הרצ עיינ א ןביוהעגנא ךיז טאה דלאב רעבא
 ןוא טיירג ןייז ןזומ ןטאדלאס יד .ןרעווש ןופ טייצ יד טרעטנענרעד
 זדנוא ףראד רעכלעוו לארענעג םעד ןרעפטנע ,"הרות" יד טא ןסיוו
 ןענעז ןגארפ יד זא ךיז טייטשראפ .ןגארפ עסיוועג ףיוא — ןרעוושאב
 ךיוא זיא ייבאד רעבא .עטכייל ןייק ןעוועג טשינ ןטורקער זדנוא ראפ
 רעד ,ןעמוקעג זיא העובש רעד ןופ גאט רעד :לזמ לסיבא ןעוועג
 טימ ןעמוקעג זיא — טימעסיטנא רענעכארפשעגסיוא ןא — לארענעג
 .רעדנוזאב ןקיצנייא ןדעי ןגארפ יד ןלעטש ןעמונעג ןוא אילמפ ןייז

 ןגארפ עלא ףיוא טרעפטנעעג ךיא באה החמש רעסיורג ןיימ וצ
 רעמאקלאפ א ןיוש ךיא ןיב טצעי ןוא ,ףראד ןעמ יוו יוזא ךעלטקניפ
 םעד היא ויא סערווענאמ יד ןעגנאפעגנא ךיז ןבאה סע .טאדלאס
 .טאהעג טשינ קשח ןסיורג ןייק סערווענאמ יד וצ באה ,טגאזעג תמא

 יינ) "עינלאווש" רעד ןיא ןייגניירא וצ ןעוועג זיא שטנווו ןיימ
 באה ךיא ווו יירעדיינש טימ טראד ךיז ןעמענראפ ןוא (טאטשראוו
 .סערווענאמ יד ןופ ןרעוו לוצינ םורא יוזא ןוא טעבראעג רעירפ ןיוש

 ראפ א םיא ןעיינפיוא וצ רעציפא םעד גאזוצ א ןוא "די תנתמ" א טימ
 .ןעגנולעג קסע רעד רימ זיא ,ןזיוה ענייש

 ףיוא ןבירשראפ ךיז טאה ,ןאראב ,רעגאווש רעקיטפנוקוצ ןיימ
 זיא ןוא ,גנאר א ןעמוקאב טייצ רעד טימ טאה ,לוש ןרעציפא רעד
 עבאגפיוא ןייז .(ישאר יאנספא) רעניזאגאמ טפיוה ןראוועג טמיטשאב
 ךיוא ןוא ,ןעקנארטעג ,זייפש טימ ןטאדלאס יד ןגראזאב וצ ןעוועג זיא
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 ־רעטניא רוטלוק ערעייז ראפ ןגראז

 טאהעג רע טאה תושר ןייז ןיא .ןסע

 יד ןאטעג ןבאה עכלעוו ,ןאמ 30

 ןעניזאגאמ יד ןיא טעברא עשיזיפ

 עכלעוו םיפשנ ןטיירגוצ ןפלאהעג ןוא

 ראפ טנדראעגנייא ןבאה ןרעציפא יד

 רעגאווש ןיימ .טסעג עליוויצ ערעייז

 טאה ןוא דיי רעמורפ א ןעוועג זיא

 .טכוזרפ טשינראג םילכאמ עלא ןופ

 םיפשנ יד ןופ םענייא ףיוא

 א טימ ןפארטעג ךיז רימ ןבאה
 ייז ןבאה חספ ףיוא זא טלייצרעד זדנוא טאה רע ןוא דיי ןעמענראפ
 טעטימאק א זא ןוא ןטאדלאס יד ראפ טלעג עמוס ענייש א טלמאזעג
 עיצאגעלעד א טקישעג ךיילג ןבאה רימ .םינינע עלא ןיא קיטעט זיא
 אד סאוו ךיז ןסיוורעד וצ ידכב יאבג טפיוה םוצ ןטאדלאס 2 ןופ
 ןוא ,ןעמונעגפיוא ןייפ קירעביא טשינ זדנוא טאה רע .ראפ טמוק
 ךוזאב רעזדנוא ןופ ליצ םעד טרעלקרע םיא ןבאה רימ יוו םעד ךאנ
 ךיז ןבאה רעבא רימ .ןעירשוצ זדנוא ףיוא ךיז רע טאה םיא ייב

 — יאבג ןטייווצ א וצ טדנעוועג ךיילג ךיז ןוא ןקארשעגפא טשינ

 ךיז ,ןעמונעגפיוא ןייפ אקוד זדנוא טאה רעד ןוא — דיי רעשיליופ א

 םעד זא טרעלקרעד ןוא גנורעדאפ רעזדנוא וצ שיטאפמיס ןגיוצאב

 ןוא ,רדס א ןטיירגוצ ןטאדלאס עלא ראפ ןעמ טעוו חספ ןקידנעמוק

 םעד ןזאלראפ ןבאה רימ .ןקאב תוצמ יד ןיילא ךיז ןענעק ןלעוו רימ

 קידנעייז ,טייהנעדירפוצ טימ ןוא קנאד םענייש א טימ בוטש סיאבג

 טימ טגראזאב ןיוש רימ ןענעז חספ ןקידנעמוק םעד ראפ זא רעכיז

 עטריטסערא עטרעדנוה יד ראפ טגראזעג ךיוא ןבאה רימ .רדס א

 ייז ןשיווצ ,סעמרוט עקיטראד יד ןיא טכאמשעג ןבאה עכלעוו ןדיי

 ןעמוקעגסיוא לאמ ךסא זיא רימ .ןטנאטסערא עשיטילאפ ךיוא

 ,רעטייווצ א ןיא עמרוט ןייא ןופ עטריטסערא עשידיי ןריפרעביא

 ןוא ןסאריפאפ טימ ןעוועג דבכמ ייז טייהנגעלעג רעד ייב ןוא

 זא יאבג ןופ גאזוצ א ןעמוקאב ןבאה רימ .גראוושאנ ענעדיישראפ
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 טייצ עצרוק א .רדס םוצ עטריטסערא יד ראפ ןגראז ןלעו ייז ךיוא
 ףיוא לעמ טימ סנגאוו עכעלטע טקישעגוצ םיאבג יד ןבאה חספ ראפ
 ךיז טאה לקעז עטשרע סאד טנפעעג ןבאה רימ ןעוו רעבא ,תוצמ
 רעזדנוא .ןעיילק שממ ראנ לעמ ןייק טשינ זיא סאד זא ןזיוועגסיורא
 ,ןעוועגייב זיא רעכלעוו יאבג םעד קידנגאז ,טריגאער טאה רעקעב
 יאבג רעד .ןקאב טשינ תוצמ ןייק לעמ םעד ןופ ןלעוו רימ זא
 רעטייווצ א טשימעגניירא ךיז טאה אד רעבא ,טגערעגפיוא ךיז טאה
 ,עגייש ףיוא ןעיילק יד ןטייבסיוא ךיילג טגאזעגוצ טאה רעכלעוו יאבג

 זא טקירדעגסיוא ךיז טאה רעכלעוו יאבג רעטשרע רעד .לעמ עסייוו
 א ןרעזדנוא ןופ פעלק טפאכעג טאה "סרעראנש, ןענעז ןטאדלאס יד
 ךאנ .ףיוהלהוש ןופ ןפראוועגסיורא ךיוא םיא טאה רע ןוא טאדלאס
 .יאבג סלא ןראוועג טלייוורעד טשיג רעמ ןיוש רע זיא עטכישעג רעד

 ,קיגוואקלאפ רעזדנוא ןדאלעגנייא רימ ןבאה טכאנ רדס רעטשרע רעד וצ

 ןעמוקעג זיא רע .יורפ עשידיי א וצ טארייהראפ ןעוועג זיא רעכלעוו
 זדנוא ,שיפ עטליפעג ןסעגעג זדנוא טימ טאה ,טנאטוידא ןייז טימ
 ךוזאב ןייז זיא סנגראמוצ .טסירגאב ךעלצרעה ןוא טקנאדאב ןייש
 .קלאפ םעד ןופ טכיראב ןכעלגעט ןלעיציפא ןיא ןראוועג טככייצאב

 ףיוהלוש ןיא רדס א ןטלהעגפא רימ ןבאה חספ גאט ןטייווצ םעד ךיוא
 ךעלצרעה ןענעז רימ .לואנראב ןופ טסעג ענעטעבראפ ליפ טימ
 טקידנעראפ ןוא רעני1וונייא ןקידובכב ןקיטראד א ןופ ןראוועג טסירגאב
 ןיא טרעקעגקירוצ ךיז טנווא ןיא טעפש ןוא ,הדועס עקאמשעג א טימ
 ןטאדלאס עשידיי עלא ,רוכיש טשינ ןוא ,ליטש ,קיאור ,סעמראזאק יד

 .ףיוהלוש ןיא ןבילבעג טשינ זיא רענייא ןייק ןוא ,ןעמאזוצ

 .אחספ עכעלטסירק יד ןעמוקעגראפ זיא רעטעפש געט עכעלטע

 טביולרע ייז ןוא ,ןטאדלאס עכעלטסירק עלא טיירפאב ןעמ טאה ןאד
 טלעפעג ןבאה טכאנ עטשרע יד .עווקרעצ ןיא הליפת רעד וצ ןרישראמ
 טרעדנוה טקישעגסיורא סנגראמוצ ףיוא טאה׳מ ןעוו ןוא .ןטאדלאס 20
 טאה סאד .ןטלאהאבסיוא רעדיוו ןעצ ךיז ןבאה ןכוזפא ייז ןטאדלאס
 ףיוא ןוא טקערעגפיוא קראטש עינאפמאק רעד ןופ ןאטיפאק םעד
 ליפ סעמראזאק יד ןופ לאז ןסיורג ןיא ןפורעגפיונוצ רע טאה סנגראמוצ
 רע רעכלעוו ןיא עדער א ןטלאהעג ייז ראפ ןוא ןטאדלאס רעטרעדנוה
 ךעלגעמ טייוו יוו — סיוא ןדיימ ןדיי זא טסווואב זיא סע :טגאזעג טאה
 ןענעז ייז ןעוו זא ראלק ךיוא זיא סע רעבא ,טסניד רעטילימ םעד —
 טא .ןבעגעגרעביא ןוא ,טקעראק ,טסנרע ייז ןענעז רעטילימ ןיא ןיוש
 יד וצ ךיז קידנעדנעוו ,טגאזעג רע טאה ,ליפשייב א ראפ ךייא טמעג
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 ןיא ןטאדלאס עשידיי יד ןופ גנוריפפיוא יד ,ןטאדלאס עכעלטסירק
 ,טשינ רענייק טלעפ סע ,דובכ ןטסערג ןטימ : חספ ,בוט םוי רעייז

 טקידנעראפ ייז ןבאה ןלאדנאקס ןא :רוכיש טשינ זיא ייז ןופ רענייק
 רימ ןבאה ,ןגעקאד ,ןטאדלאס עכעלטסירק יד ןופ .בוט םוי רעייז
 ,תורכיש .לואנראב ןיא גנוריפפיוא רעייז ןופ ,תושוב ןוא תופרח ראנ

 30 ןענעז ,ףוס םוצ ןוא ,ךעטש רעסעמ ןופ עטעדנוווראפ ,ןגעלשעג

 טרעקעגקירוצ ךיז טאה סאוו לייט רעד ;ןראוועג ןדנווושראפ ןטאדלאס
 .סעווראב ןוא ןסילשעגפא ,ןסירעגפא ןעמוקעג זיא

 טכוזעגפא טאה ייצילאפ עשירעטילימ יד סאוו ןטאדלאס יד
 געט 20 ןופ ףיולראפ ןיא ןבאה ייז .ןראוועג טפארטשאב רעווש ןענעז
 ןשירעטילימ ולופ ןטימ ןוז רעקידנענערב רעד רעטנוא ןייטש טפראדעג
 סע רעוו ןוא ,ןאט ריר א ךיז טראטעג טשינ ,ג״ק 25 ןופ ,קאפעג

 .העש ייווצ ךאנ ןייטש טזומעג טאה ןאטעג ריר א ךיז טאה

 טערווענאמ עשירעטילימ

 קלאפ ןצנאג םעד ןעמ טאה רעטעפש טייצ עסיוועג א
 רעד ןיא .ןגער ןסיורג א ןיא ,ערווענאמ ערעווש א ףיוא טריפעגסיורא
 ,רעוועג סייה טימ טצונאב ךיז ןטאדלאס יד ןופ רעוו טאה ערווענאמ

 טרעכעלעגכרוד טאה ןליוק יד ןופ ענייא זא ןפארטעג טאה סע ןוא
 .דרעפ ןייז ףיוא ןטירעג זיא רעכלעוו — קינוואקלאפ ןופ טוה סאד

 ביג ךיא" :טגאזעג ןוא ערווענאמ יד טלעטשעגפא ךיילג טאה רע
 יד ןגאז רימ טעוו סאוו טאדלאס ןקיכעי םעד לבור 50 ןופ זירפ א
 טשינ טאה רענייק ."ערווענאמ רעד ןופ לעטשפא ןמילצולפ ןופ הביס
 ןעמ" : טגאזעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רע טאה ןאד .טרעפטנעעג
 .טיהעג ךימ טאה טאג רעבא געוו ןופ ןעמיורפא טלאוועג רימ טאה

 ;ןקיסעלכאנראפ טשינ ןטכילפ עשירעטילימ עניימ םעד בילוצ לעוו ךיא

 לעוו ךיא ןוא ראצ רעזדנוא ןיד ךיא זא ראי קיסיירד רעביא ןיוש
 רע טאה טימרעד ."ןיורק עשיסור רעד ןופ דובכ םעד ןטיה רעטייוו
 קירוצ ןטירעגקעווא זיא ןוא רעטילימ םוצ גנודנעוו ןייז טקידנעראפ
 ןלאז רימ זא לעפאב א ןעמוקעמא זיא םעד ךאנ .עמראזאק רעד ןיא
 ןעמוקעגנא ןענעז רימ יוו דלאב .סעמראזאק יד ןיא ןרעקקירוצ עלא ךיז
 ייצילאפ עשירעטילימ ןופ ןראוועג טרעגאלאב סעמראזאק יד ןענעז
 ןייז ןיא םענייא ןדעי ייב עיזיווער א ןראוועג טריפעגכרוד זיא סע ןוא
 ןעמוקעג זיא ליוק יד זא ראלק ןעוועג זיא סע .לטסעק ןכעלנעזרעפ
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 טפארטשאב רעווש ןענעז עכלעוו ענעפאלטנא קיסיירד יד ןופ םענייא ןופ
 ןראוועג שריפעגרעביא קינוואקלאפ רעד זיא לטיבא רעטעפש .ןראוועג

 .קלאפ רעדנא ןא ןיא

 טאה ןרעציפא עכיוה יד ןופ םענייא ןופ גנואיצאב עטכעלש יד
 ןקיש רימ לאז רע ,ראטקאד םייב טיזיוו א ןטעב וצ ןגיווואב רימ
 ןיב ךיא .טרילומיס באה ךיא עכלעוו טייהקנארק א בילוצ לאטיפש ןיא
 טקישעג רימ טאה רע ןוא רעשלעפ ןטנאקאב א וצ ןראוועג טלעטשעג
 ןדאלעגנייא יורפ א רימ טאה רעטעפש געט עכעלטע .לאטיפש ןיא
 םעד ןיא באה ראטקאד ןופ ףליה רעד טימ ןוא ףשנ ןליוויצ א ףיוא
 טניוטשרע יוו רעבא .ףשנ םוצ קעווא ןיב ןוא ןזאלראפ לאטיפש
 קינוואקלאפ ןיימ ןעזרעד גנילצולפ באה ךיא ןעוו ןראוועג ךיא ןיב
 ןפאלטנא ךיילג ןיב ךיא .רעכוזאב א סלא לאז ןיא ןיירא טריצאפש
 ךיז טאה סע רעבא .לאטיפש ןיא קירוצ ריט עקיטייז א ךרוד
 ךיז באה ךיא ראנ יוו ןוא טקרעמאב ךימ טאה רע זא ןזיוועגסיורא
 לאפ םעד ןגעוו ראטקאד םעד טלייצרעד ןוא קירוצ טעב ןיא טגיילעג
 םעד טגערפעג ןוא לאטיפש ןיא ןעמוקעג קינוואקלאפ רעד זיא
 רעד ןעוו .גנולייטפא ןייז ןיא טאה רע עקנארק לפיוו ראטקאד
 א טסאה וד :טגאזעג רע טאה ,לאצ יד ןדלאמעג םיא טאה רעטצעל
 ןעמונעג ךיילג טאה ראטקאד רעד .רעקינייוו רענייא אד זיא סע ,תועט
 ןזיוועג םיא ןוא גנולייטפא יד םיא טימ ןעגנאגעגכרודא ,ןרעטמאל םעד
 זיא רע זא ןענאטשראפ טאה קינוואקלאפ רעד .אד ןענעז עלא זא

 .סיורא זיא ןוא ןגיוושעג טאה ,ןלאפעגכרוד

 עינלאווש רעד ןיא טנגעגאב ךימ רע טאה לאפ ןכעלנע ןא ןיא
 ךיוא .רעציפא ןא ראפ ןזיוה ראפ א ןטיירגוצ טפראדעג באה ךיא ווו
 ךיא ןיב םעד ךאנ ץרוק .ןעיירדוצסיורא ןזיוואב ךיז ךיא באה אד
 זיוה טייצ שדוח א ןעמוקאב םעד ךאנ ךיילג ןוא לאטיפש ןופ סיורא
 .טייצ שדוח א עמראזאק יד ןזאלראפ טשינ טסייה סאד ,טסערא

 טאטש ןופ ןעיורפ ענעעזעגנא יד ןופ ענייא טלייצרעד סאד באה׳כ
 טשינראג רעבא טרעיודאב טאה יז .ןכוזאב זדנוא ןגעלפ עכלעוו
 קינוואקלאפ םעד ןעמ טאה רעטעפש געט עכעלטע .טגאזעג
 עכעלטע ןיא ןוא ,קסמא ןייק קלאפ רעדנא ןא ןיא טריפעגרעבירא
 .קסמא ןייק טריפעגרעבירא ךיוא קלאפ רעזדנוא ןעמ טאה םורא ןכאוו

 קסמא ןיא
 ןוא ,ץאלפ סגנואיירפאב א זיא קסמא זא טסווועג ןבאה רימ
 רעבא ,ןרעוו טיירפאב רימ ןלעוו טראד ןופ זא טפאהעג ןבאה רימ
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 טייוו ןעוועג ךאנ רימ ןענעז ןזיוועגסיורא רעטעפש ךיז טאה סע יוו
 ערעזדנוא טנידעגסיוא טאהעג ויוש ןבאה רימ שטאכ גנואיירפאב ןופ

 .ראי יירד

 לטיב שביה א טימ טאטש עסיורג א ,קסמא ןייק ןעמוקעג
 ןטיט ,שדוק ילכ עקיטראד יד טימ טנאקאב ךיילג ךיז רימ ןבאה ,ןדיי
 ךיז ןבאה עכלעוו ,ריעה יסנרפ יד ןוא להוש רעד ןופ םיאבג יד ,בר
 ןקלאפ 2 יד ןופ ןטאדלאס עשידיי יד וצ ןגיוצאב ןייפ רעייז ללכ ךרדב
 סעמראזאק יד ןיא קידנעמוק .ןענאטשעג טראד ןענעז עכלעוו ,43 ןוא 42
 יד זיא ללכב ןוא םישובלמ ערעדנא ןבעגעג ךיילג זדנוא ןעמ טאה
 תועידי ןגירק טווורפעג ןבאה רימ .ןטורקער וצ יוו ןעוועג גנואיצאב

 טנעקעג טשינ ןפוא םושב ןבאה רימ רעבא ,גנואיירפאב רעזדנוא ןגעוו
 עקיטרא יד ןופ ראנ ,ןעוועג טשינ זיא גנוטייצ ןייק .תמא םעד ןייגרעד
 רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא זא ,טסווורעד ךיז רימ ןבאה ןטאדלאס
 עלא ןטלאהעגפא ןעמ טאה עגאל רעשיטילאפ רעטגנערטשעגנא

 .ןעגנואיירפאב
 ,ךאפ ןיימ ייב טנדראעגנייא ךיילג ךיז ךיא באה קסמא ןיא

 יד טימ טנאקאב ךיז באה ךיא עכלעוו ךרוד ,טאטשראוו רעדיינש ןיא
 טכאמעג רעדא ןזיוה טיינעג באה ךיא ןעמעוו ראפ ,אווטסרעציפא
 ןטאדלאס עיינ טאטש ןיא ןעמוקעגנא ןעכעז טייצ רעד ןיא .ןרוטארעפער
 ןיב ייז טימ סאוו םירבח עניימ ןפארטעג באה ךיא עכלעוו ןשיווצ
 ןוא סיורג ןעוועג זיא החמש יד .דנאלסור ןייק ןליופ ןופ ןראפעג ךיא
 גנודניבראפ עסיוועג א ןטלאהעגנא ןוא ,טרבחעג ךיז רימ ןבאה רעטעפש

 .ךיז ןשיווצ
 טאה ,שטייד א ,רעטסיימגרובנייפ ,קלאפ ןופ קינוואקלאפ רעד
 ףיוא ןטירעג קידנעטש זיא רע עכלעוו ןיא ןדאראפ טאהעג ביל רעייז
 עטביאעגסיוא ךיז ראפ טאה רע זא קידנסיוו .ץיפש רעד ןיא דרעפ ןייז
 ןופ זדתא רע טגעלפ ,ןדאראפ ןופ הכאלמ יד ןסייוו עכלעוו ןטאדלאס
 ללכב .טאטש רעד רעביא דאראפ א ףיוא ןריפסיורא טייצ וצ טייצ
 עטנעכייצעגסיוא ענייז טימ טמשעג קלאפ רעלואנראב רעד טאה

 .ןטאדלאס
 דראמ םעד ןגעמ העידי יד ןעגנאגרעד זדנוא וצ זיא ןשיווצניא
 טעוו טציא ןופ זא ןענאטשראפ ןבאה רימ ןוא ,אוועיאראס ןיא
 לייוורעד .רעטילימ ןופ ךיז ןעיירפאב וצ רערעמש ליפ ןייז ךאנ
 רעיינ א עכלעוו ייב ןעגנוביא לסיבא ןכאמטימ טפראדעג רימ ןבאה
 ןיילא ךיז ידכ גנוראפרע רעזדנוא ןצונסיוא טלאוועג טאה רעציפא
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 זיא רע תויה רעבא ,טקינייפעג שממ זדנוא טאה רע .ןכאמ רעכעה
 תונמחר טושפ םיא ףיוא רימ ןבאה שטנעמ רערעטלע ןא ןעוועג
 :םיא ןיא המקנ א טאהעג ךאד רימ ןבאה לאפוצ א ךרוד רעבא .טאהעג

 ןופ ןטאדלאס טרעדנוה עכעלטע זדתא וצ ןעמוקעגנא ןענעז גאט ןייא
 עוורעזער א שאט ןיא ןדעי ייב ןוא ,רוכיש עלא טעמכ ,קלאפ ןט4
 ןגארטעצ ךיז ןבאה יירעגעלשעג ןוא ןלאדנאקס יד .אקדאוו לשעלפ
 רענעגארטוצ א ןפאלעג זיא ריציפא רעזדנוא .סעמראזאק עלא רעביא
 טנעקעג טשינ ןפוא םושב ןוא רעטייווצ רעד ןיא עמראזאק ןייא ןופ
 זא זדתא וצ טדנעוועג ךיז רע טאה הרירב תילב .ןקיאוראב ייז
 עכלעוו רימ .ןקיאוראב ייז ןזייב טימ רעדא ןטוג טימ ןלאז רימ
 טפיוה יד טלייטעגפא ךיילג ןבאה ןטאדלאס ענעראפרע ןעוועג ןענעז
 געט יירד ייברעד ייז קידנבעג ,ןפאלש טריפעג ייז ןוא םירוכיש
 וצ ןעגנולעג זיא זדנוא רעבא טלמוטעג לטיבא ךיז טאה סע .ביולרוא
 ןעוועג ךיוא זיא ןטאדלאס ערוכיש יד ןשיווצ .גנונדרא ןלעטשנייא
 ןוא ,בנג א ,רעקנירט א ,פיט רעקיטכעדראפ א ,ןימארושז ןופ דיי א
 רע טאה ,ךאוו רעד ףיוא קידנעייז ,לאמ ןייא .רעגעלש א ךיוא וצרעז
 רענעי ןעוו ןוא ,סקיב םעד ןעמונעגוצ רבח םענעפאלשראפ ןייז ייב
 רע זיא ןענופעג טשינ סקיב םעד טאה ןוא טפאכעגפיוא ךיז טאה
 ןעגנאפעגנא ךיז טאה סע .רעציפא ןייז םעד ןגעוו ןדלעמ ןפאלעג ךיילג
 םעד זיא סאד זא ןעגנאגרעד זיא ןעמ ןוא גנושראפסיוא ןא
 סע ןוא ,ןראוועג טריטסערא ךיילג זיא רע .טעברא סרענימארושז
 יד ןופ רעייטשראפ טלא ךיא .עמרוט ראי 10 זיב טארדעג םיא טאה
 ןיא טאקאוודא ןשידיי א וצ טדנעוועג ךיז באה ןטאדלאס עשידיי
 לייוורעד ןוא גנוקידייטראפ יד ןעמענרעטנוא לאז רע זא קסמא
 ןופ גאט רעד ןעוו .לבור 25 טלעג ןגייא ןיימ ןופ ןלאצנייא טזומעג
 ךאנ ,טיירגעגוצ ןעוועג גנוקידייטראפ יד ויוש זיא ןעמוקעג זיא טפשמ
 זיא תודע טנעמעוו לבעוודלעפ םעד טפיוקעגרעביא ןבאה רימ יוו םעד
 זיא טע .ןראוועג טיירפאב זיא רוחב רעד ןוא עטסקיטכיוו יד ןעוועג
 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכאנ ץרוק ,רעטעפש זא ןקרעמאב וצ יאדכ
 םיא טאה ןעמ ןעוו ןוא טריטרעזעד רוחב רעד טאה ,המחלמ טלעוו
 טכירעג דלעפ ןשירעטילימ א ראפ טלעטשעג םיא ןעמ טאה טפאכעג

 .ןסאשרעד ןוא

 בור רעד עכלעוו תורצ עכעלגעט גאט עכעלנייוועג יד רעסיוא
 ןבאה יימרא עשיסור יד ןיא ןטילעג ןבאה ןטאדלאס עשידיי יד ןופ
 ןאמרעד ךיא .קלאפ ןיימ ןיא טלעפעג טשינ תורצ ערעדנא ןייק ךיוא
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 טאדלאס רעשידיי א ןעוו טכאמעגטימ ןבאה רימ סאוו תורצ יד ךיז
 .רעציפא רעזאקוואק א טימ טגירקוצ ךיז טאה

 לאשזניק א בילוצ

 .רעצנעט רעטוג א ,רוחב רעשזמאל א קלאפ ןיא זדנוא ייב ןעוועג

 וצ ןרעציפא ןופ טנווא ןא וצ ןראוועג ןדאלעגנייא רע זיא לאמנייא
 ךיוא ןסאלשעגנייא טאה ראוטרעפער ןייז .טסנוק ןייז טראד ןזייוואב
 ןופ גנודיילק יד ןבאה טפראדעג רע טאה םעד וצ .ץנאט רעזאקוואק א
 טאה רע .(ןויגפ) לאשזניק א טימ טאפ א ןוא ,רעציפא רעזאקוואק א
 רוחב רעד .רעציפא רעזאקוואק א ןופ ןעילעגסיוא ןעמוקאב סעלא סאד
 ןבעגעגקירוצ רע טאה םעד ךאנ .ןעוועג חילצמ טאה ןוא טצנאטעג טאה
 .(תרשמ) קישטשנעד ןייז וצ רעציפא רעזאקוואק םעד ןופ גוצנא םעד

 רעזאקוואק םוצ ןראוועג ןפורעג רע זיא רעטעפש טייצ לקיטש א
 יד ןשיווצ זא טכאמעג םאזקרעמפיוא םיא טאה רעכלעוו רעציפא
 רעשזמאל רעד .לאשזניק רעד טלעפ ןבעגעגקירוצ טאה רע טאוו ןכאז
 טע רעבא ,ןבעגעגקירוצ סעלא טאה רע זא ןראוושעג ךיז טאה רוחב
 ביוא זא טנראוועג םיא טאה רעציפא רעד .ןפלאהעג טשינראג טאה
 טעוו לאשזניק םעד ןבעגקירוצ טשינ געט 14 ןופ ףיולראפ ןיא טעוו רע
 טגאז רעזאקוואק א זא טסווועג טאה ןעמ ןוא ,ןענעגרהרעד םיא רע
 ןוא רעטגראזראפ א ןעגנאגעגמורא זיא רוחב רעד .םייקמ רע זיא
 ןבעגקירוצ לאז רע זא תרשמ םעד ףיוא ןקריוו וצ יוזא יוו געוו א טכוזעג
 לאשזניק ןייק באה ךיא — טהנעטעג טאה רענעי .לאשזניק םעד
 ןלאז רימ זדנוא וצ טדנעוועג ךיז טאה רוחב רעד .ןגארקעג טשינ
 םוצ ןוא ,טנעה עניימ ןיא ןעמונעג ןינע םעד באה ךיא .ןפלעה םיא
 רעזאקוואק םעד וצ טדנעוועג ךיז רבח א ךאנ טימ ךיא באה ןעטשרע
 ןייז ראנ רע ןעק ןקידלושאב ביוא זא טרעלקרעד םיא ןוא רעציפא
 ךאסא ןופ השורי א ,קיטנא ןא זיא לאשזניק רעד יוו תויה .תרשמ
 זיא טרעלקרעד זדנוא רע טאה ,טלא ראי 300 ךרעב זיא ןוא ,תורוד
 וצ טגיילעגראפ ןבאה רימ — ,טלעג ןופ עגארפ ןייק טשינ טע
 ןגירקקירוצ טגנידאבמוא זומ רע ןוא — טלעג טימ םיא ןריסנעפמאק
 ,רעציפא םעד ןופ קעווא ךיא ןיב טימעג ןרעווש א טימ .לאשזניק םעד

 רעבא .ןדנעוו וצ ךיז ןיהווו ןוא ןאט וצ טאוו טסווועג טשינ באה ןוא
 ביוא : טגאזעג לאמ א רימ טאה ןעמ טאוו טנאמרעד ךיז ךיא באה טא
 טימ ןאט וצ טאוו רענייגיצ ןטייווצ א גערפ ,פא ךיד טראנ רענייגיצ א
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 רעזאקוואק א וצ ךיז ןדנעוו וצ ןסאלשאב אזלא ןבאה רימ .םיא
 א טגאזעגוצ םיא ןבאה רימ .הצע ןא םיא ייב ןטעב ןוא טאקאוודא
 ןעמענסיורא רוחב םעד לאז רע גנידאב ןטימ ,החרט רכש עבטמ ענייש
 ןקעדפיוא וצ געוו א ןענופעג תמאב טאה טאקאוודא רעד .הרצ רעד ןופ
 טאה׳ס עכלעוו ןיא יירעגעלשעג א טרינעצסניא טאה רע .הבנג יד
 אחתירד אנדיעב ןוא רעציפא םעד ןופ תרשמ רעד טקילייטאב ךיוא ךיז
 ןייז טפאכעגסיורא רע טאה (טציהעצ קראטש ךיז טאה רע ןעווו
 םיא ןעמ טאה טלאמעד .רענגעק ןייז ןכעטש טלאוועג ןוא לאשזניק
 םיא ייב ןוא ןפראוועגמוא — ןטאדלאס 2 ןופ ףליה רעד טימ
 זיא סאד זא ןזיוועגסיורא ךיז טאה סע ןוא ,לאשזניק םעד ןעמונעגוצ
 ךיילג ןעמ טאה לאשזניק םעד .רעציפא רעזאקוואק ןופ לאשזניק רעד
 רעזדנוא ןוא ,טריטסערא — תרשמ םעד ,רעציפא םעד ןבעגעגקירוצ
 רעד זא ךיז טייטשראפ .הרצ עסיורג א ןופ ןראוועג לוצינ זיא רוחב
 טעטימאק רעד ,זדנוא ייב רעבא ,טלעג ליפ טסאקעג זדנוא טאה קסע
 ןעוו טלעג עמוס א ןעוועג קידנעטש זיא ,ןטאדלאס עשידיי יד ןופ

 .הרצ א ןופ טאדלאס ןשידיי א ןעוועטאר טפראדעג טאה ןעמ

 גנואיירפאב ןיימ
 ץנאג ןוא טרעטנענרעד ךיז טאה גנואיירפאב ןיימ ןופ גאט רעד
 ןוא קינוואקלאפ ןופ ארויב ןיא ןפורעג רימ ןעמ טאה טעטראוורענוא
 יד ןזאלראפ וצ טיירג ןייז ךיא ףראד געט יירד ךאנ זא ןדלאמעג
 ןיימ ןיא ןכאז עשירעטילימ עלא ןבעגקירוצ ןכאנ ןוא עמראזאק
 ךיא באה געט יירד יד ןיא .םייהא ןראפ וצ יירפ ךיא ןיב ץיזאב
 ךיא ןיב שדוח א ןופ ףיולרפ ןיא ןוא ןעגנוטייראבראפ עלא טכאמעג
 ןופ העיסנ א זיא ןטייצ ענעי ןיא .ןישזבאד ןיא קירוצ ןעוועג ויוש
 עטושפ יד ןופ ןעוועג טשינ ןליופ ןיא ןישזבאד ןייק ריביס ןיא קסמא
 .ןישזבאד ןייק רעטנומ ןוא טנוזעג ןעמוקעגנא ךיא ןיב ךאד רעבא .ןכאז
 סאד .ןביירשאב וצ טשינ זיא ןעוועג טראד זיא סאוו החמש יד אלימ
 ןבאה עלא ןוא זיוה רעזדנוא ןיא טלמאזראפ ךיז טאה לטעטש עצנאג
 טרעהעגפיוא טשינ גנאל ןכאוו ןבאה םינכש יד .םכילע םולש ןבעגעג רימ
 םיבורק ךיוא .סעגארפ ענעדיישראפ טלעטשעג ךימ ןוא זדנוא ןכוזאב וצ
 .ןייז םינפ לבקמ ךימ ןעמוקעג ןענעז ,ןישזבאד רעסיוא ,ווושרעדנא ןופ
 ןראוועג ןיב ךיא זיב טייצ לקיטש עשביה א קעווא זיא יוזא
 ןיא טעבראעג ךיא באה טייצ לקיטש א ."אבה ךורב" א ןא בשות א

 .םיצירפ עשידיי וצ טרעהעג טאה סאוו טוג א ,ןילאשזד
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 המחלמ טלעוו עטשרע יד
 באה רעטסנרע ןראוועג ןענעז עיצאזיליבאמ ןגעוו תועומש יד ןעוו
 ןייטש טלאוועג טשינ באה ךיא .ןישזבאד ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ךיא
 םייה רעד ןיא ןיוש ךיא ןיב רעבירעד ןוא טקאפ םענעעשעג א ראפ
 זיא עכלעוו — רעטילימ עשיסור סאד טאה לייוורעד .ןפאלשעג טשמ
 ףיוא .לטעטש סאד ןזאלראפ זייווקיצנייא — ךאוו ץענערג יד ןעוועג
 ןקרעמאב טזאלעג ךיז טאה ,בולאג ןיא טסייה סאד ,טייז רעטייווצ רעד
 ראלק טעמכ זיא סע ןוא ,רעטילימ עשטייד ןופ עיצארטנעצנאק א

 .המחלמ טניימ סאד זא ןעוועג

 םיטילפ רעטרעדמה ןישזבאד ןייק ןעמוקעגנא ןענעז ןשיווצניא
 .דנאלשטייד ןייק ןייגרעבירא וצ געוו א קידנכוז ןליופ ןקע עלא ןופ

 ־רעטניא ךיילג ןענעז ץענערג יד רעבירא זיא טאוו לייט רעטסערג ר!ןד
 ןיא דנאלשטייד ףיט ןיא ןראוועג טקישעגרעבירא ,ןראוועג טרינ

 .ןישזבאד ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא לייט א ןוא ,ץועגאל סטעברא
 רעגייזא 12 ,קיטנוז א ןעוועג זיא סאד ,רעטעפש געט עכעלטע
 ןטשרע םוצ ,ןישזבאד ןיא ןיירא רעטילימ עשטייד סאד זיא גאטייב
 ערעווש טימ רעטרעדנוה ךאנרעד ןוא סרעטייר עקילדנעצ עכעלטע
 טכוזעג ןבאה ןוא לטעטש ןרעביא טיירפשעצ ךיילג ךיז ןבאה ייז .רעוועג
 עטמאאב עשיסור עכעלטע יד .עטמאאב רעדא רעטילימ עשיסור
 טריטסערא הליחתכל ןענעז ןפיולטנא וצ ןזיוואב טשמ ןבאה עכלעוו

 .טיירפאב ייז ןעמ טאה רעטעפש רעבא ,ןראוועג

 לטעטש ןופ רעניווונייא יד ןבאה עיצאפוקא ןכאוו עכעלטע ךאנ
 יד ןעמ טאה גאט ןדעי .שוביכ ןשטייד ןופ םעט םעד ךליפ ןביוהעגנא
 ־סטעברא יד ןבילקעגסיוא ,קראמ ןפיוא טלמאזראפ גנורעקלעפאב
 ןבאה טאוו יד .סעפאקא ןבארג טקישעג ייז ןוא ייז ןשיווצ עקיאעפ
 ךיז ןבאה טאוו יד .ןטעבראטימ טזומעג ןבאה ןגעוו ןוא דרעפ טאהעג
 ןראוועג ןגאלשוצ קראטש ןענעז ,ןטסירק ייס ןדיי ייס ,ןטלאהאבסיוא
 יד וצ ןראוועג טקישעג ןאד טשרע ןוא ,ןענופעג ייז טאה ןעמ ןעוו

 .טעברא עטסרעווש
 ןפיוא — טריפעגכרוד לטעטש םעד ךרוד ןעמ טאה טייצ רעד ךרוד
 ,ןטאדלאס ענעגנאפעג עשיסור עדנעזיוט — דנאלשטייד ןייק געוו

 ייב ןטכאלש עסיורג עטשרע ןיא ןראוועג ןעגנאפעג ןענעז עכלעוו

 .קצאלפ
 לאמ א טאוו ןראוועג זיא לטעטש ןיא עגאל עניימעגלא יד
 זיא הסנרפ ןייק ןוא טכארבעג טשמ ןעמ טאה זייפש ןייק .רעגרע
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 טעברא ףיוא ןעמונעג ןבאה ןשטייד יד טאוו עקינעי יד .ןעוועג טשינ
 .טרעגנוהעג ןבאה םייה רעד ןיא תוחפשמ יד רעבא ,ןסע ןעמוקאב ןבאה

 ןעמאזוצ ןוא ,טנגעג ןיא ןראפוצמורא שינביולרע ןא טאהעג באה ךיא
 ןישזבאד סורא רעפרעד יד ןיא ךיא באה רעדורב ןרעטלע ןיימ טימ
 ןבאה עקינייא ;זייפש ייז ייב ןעמוקאב ןוא ןרעיופ עטנאקאב טכוזאב
 ־קירוצ ןיב ךיא ןעוו טנווא ןגעק .ןעמענ טלאוועג טשינ טלעג ןייק וליפא
 עקיטפרעדאבטיונ ןפורעגפיונוצ רעטאפ ןיימ טאה טאטש ןיא ןעמוקעג
 ןיימ ןוא ךיא — רימ סאוו זייפש לסיב סאד טלייטעגנייא ייז ןוא ןדיי
 .ךיז ראפ ןזאלעגרעביא טשינראג טעמכ ןוא טכארבעג ןבאה — רעדורב

 ןוא טרעגרעראפ רעמ ךאנ ךיז טאה עגאל עשימאנאקע יד ןעוו
 ,ןזיוועג טשינ ךיז טאה געווסיוא ןייק ןוא ,ךעלגעטרענוא ןראפעג זיא
 ןרענרע וצ יוו ןעלטימ ןכוז ןעמונעג לטעטש ןיא ןשטנעמ ןבאה
 סעציילפ רעד ףיוא ךעלקעז טימ טזאלעג ךיז ןבאה ליפ .תוחפשמ ערעייז
 רעפרעד יד ןיא ייז ןשיוט וצ תורוחס יירעטנאלאג ענעדיישראפ טימ
 ןופ ךשמב טאה ןעמ זא ןדירפוצ ןעוועג זיא ןעמ .זייפש לסיבא ףיוא

 .לעמ רעדא לפאטראק לסיבא ןגארקעג גאט

 דנאלשטייד ןייק טעברא ףיוא

 ןשטייד יד ןבאה טייצ רעד טימ
 ךיז ליוו סע רעוו זא טכאמעג טנאקאב
 דנאלשטייד ןיא טעברא ףיוא ןביירשראפ
 עטוג טימ טעברא ןעמוקאב טראד ןעק
 ןבאה ןשטנעמ עטנוזעג ,עמוי .ןעגנוגנידאב
 ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ןבירשראפ ךיילג ךיז
 ןעמ טאה רעטעפש געט עכעלטע .ךיא
 ־רעבירא ,קראמ ןפיוא טלמאזראפ זדנוא
 ןופ ןוא ,ףיוהנאב רעבולאג םוצ טריפעג
 ־שטייד ףיט ןיא טריטראפסנארט טראד

 .דנאל
 ¬ורק ןוא ןרעטלע יד ןופ ןייוועג רעד

 וצ רעווש זיא ךיז ןענעגעזעג םייב םיב
 ־ראה ןעמוקעגראפ ןענעז סע ;ןביירשאב
 טשינ געווסיוא רעדנא ןייק טעמכ זיא סע רעבא ,סענעצס עקידנסיירצ
 זדנוא ןוא רעגנוה םעד ןדיימוצסיוא געוו א טכוזעג ןבאה רימ .ןעוועג

 .געוו יד זיא סאד זא טכודעג ךיז טאה

 דלעפנעטכיל ףסוי בקעי
 םיליהת טגאז
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 ןייק געוו ןפיוא ןראפעגפא גוצ רעד זיא ןהעש גאטימ יד ןיא
 טימ שממ זדנוא ןעמ טאה עיצאטס ןאב רענראט רעד ףיוא .ןראט
 ,ןסור עטכולפראפ ריא :ןטלאשעג ןוא טלדיזעג ,ןפראוואב רענייטש

 ןעוו ןדירפוצ ןעוועג ןיוש ןענעז רימ .וו.א.א ןוא ןסור עקיצומש ריא
 סעיצאטס ערעדנא עלא ףיוא ךיוא רעבא .טרירעג ךיז טאה ןאב יד
 ןעמוקעגנא ןענעז רימ זיב טרזחעגרעביא ענעצס עבלעז יד ךיז טאה
 ןזאלראפ ןליופאב זדנוא ןעמ טאה אד .ןייטשלאה עיצאטס רעד וצ
 ־סיוא ,ענעריורפרעד .טכאנייב טעפש ןעוועג ןיוש זיא׳ס .ןענאגאוו יד
 ךאנ טריפעג זדנוא ןעמ טאה העיסנ רערעווש רעד ןופ עטרעטאמעג

 .רעגאל םוצ געוו ןפיוא סופוצ רעטעמאליק עכעלטע

 ךיז טאה רע .הקלוב־הקסור בייל ןעוועג זיא זדנוא ןשיווצ
 זיא ,שראמ םעד טימ ןטלאהנא טנעקעג טשינ ןוא טכעלש טליפעג
 סקיב ןטימ ןאטעג פאלק א םיא ןוא טאדלאס א ןעגנאגעגוצ םיא וצ
 םעד טאה ןעוועג ייברעד זיא רעכלעוו רעציפא ןא ןוא ,פאק ןרעביא

 .טקרעמאב טשינראג טאדלאס

 רעכלעוו ,ץאלפ ןטמיטשאב ןפיוא ןעמוקעגנא רימ ןענעז ךעלדנע
 ןעוועג ןענעז םורא .טארד עקידעכעטש טימ ןעמונעגמורא ןעוועג זיא
 60 ,ןקאראב עגנאל ןיא ןראוועג טריטראווק רימ ןענעז אד .רעדלעוו

 ־ילימ ענעסירעצ ןבגעג זדנוא ןעמ טאה דלאב .קאראב ןיא ןשטנעמ
 ,ןעגנוצירפשנייא טכאמעג ,לוויטש עטלא ענעצליפ ,םישובלמ עשירעט
 עדמערפ ןוא ענעגנאפעג טימ ןעמאזוצ ןוא ,ראה יד ןראשעגפא ןוא
 טריפעגניירא — דנאלשטייד ןיא טרינרעטניא ןעוועג ןענעז עכלעוו רעגריב
 ןא וליפא ,ןסע ןא ןאמ 800 ןעוועג ןענעז רימ .ןקאראב יד ןיא

 רעשטייד רעטנעפאוואב א ןענאטשעג זיא לקניוו רעדעי ןיא .רסאוו
 גנוכאמטנאקאב א ןבעגעגסיורא ןעמ טאה קיטייצכיילג .טאדלאס
 ,ךעלעבעווש ךיז טימ טאה רע ביוא ןבעגרעביא ףראד רענייא רעדעי זא

 ייב טעוו ןעמ לאפ ןיא .גייצעג ערעדנא רעדא לרעסעמ א ,ןטעראגיצ
 טיוט זיא ןכאז עטנאמרעדנביוא יד ןופ סנייא ןעניפעג זיא׳ס ןעמעוו
 רעגאל םעד ןיא ןעוועג רימ ןענעז טייצ לקיטש א .טפשמ א ןא ףארטש
 ךאנ ןוא ןקינייר ,ןבארג ,ןכאמ גנונדרא טימ ןעמונראפ ךיז ןוא
 ־לאמינימ יד וליפא ןעמוקאב טשינ ןוא ,טעברא ערעדנא ענעדיישראפ
 ייב טעברא ףיוא טלייטוצ זדנוא ןעמ טאה רעטעפש .זייפש עטס
 עסיורג א ןיא טעברא ןעמוקאב באה ךיא .ןקירבאפ ןיא ןוא ןרעיופ
 ךיז ןבאה רימ ןעוו .ןעוועג טראד רימ ןענעז ןאמ 12 .יירעלשיט
 רע טאה קירעמוה ןענעז רימ זא רעמיטנגייא םעד ראפ טגאלקאנ
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 יוו םעד ךאנ .ןסע ןעגניירב זדנוא לאז רע לגניי ןייז טקישעג ךיילג
 ־ראפ ןוא טקנאדאב ןייש םיא רימ ןבאה טאז וצ ןסעגעג ןבאה רימ

 .טעברא יד טצעזעג

 הרדס יד ןביוהעגנא רעדיוו ךיז טאה ןטאנאמ עכעלטע ךאנ
 עכעלטע .ץאלפ רעדנא ןא ףיוא טקישעגרעביא זדנוא טאה ןעמ .דנו־ענ
 ייב ראנ ןוא ,דנאלשטייד ץנאג טלגנירעגמורא ,ןראפעג רימ ןענעז געט
 ךיז רימ ןבאה ,דנאלדירפ לטעטש סאד ןיא ,ץענערג עשידנעלאה יד
 א ןבארגעג ןעמ טאה אד .ןדיי 63 ןעוועג ןענעז רימ .טלעטשעגפא
 אד ךיוא .עגראטאק ףיוא עטפשמראפ ןבאה טעבראעג ןוא לאנאק
 עבלעז יד ןבעגעג ןוא ,ןקאראב ןיא טריטראווק זדתא ןעמ טאה
 יד ןבעגרעביא טשינ ןלעוו רימ ביוא ףארטש טיוט ןגעוו גנוכאמטנאקאב
 א ןעוועג סלאפנדעי זיא גנולייטוצ זייפש יד .ןכאז ענעבירשעגראפ
 רעכלעוו בצק רעשידיי רעד .רעגאל ןקידרעירפ םעד ןיא יוו ערעסעב
 זא טגאזעגוצ זדנוא טאה רעגאל םעד ראפ שיילפ טלעטשעגוצ טאה
 ןגירק ןלאז ייז זא ןגראז ןדיי קיצכעז ןוא עכעלטע ירי ראפ טעוו רע
 רע — הנשה שאר ראפ ןעוועג זיא סאד — בוט םוי ףיוא שיילפ ערשכ
 רעמ םיא רימ ןבאה םעדכאנ רעבא .םירוזחמ ראפ ןגראז ךיוא טעוו
 ־סיורא זדנוא ןעמ טאה הנחמ רעד ןיא געט ייווצ ךאנ .ןעזעג טשינ
 ןענעז טראד .ןאמ 12 ןעוועג ןענעז רימ ,עיצאטס ןאב רעד וצ טריפעג
 ןענאגאוו םראפטאלפ יד ןופ םענייא ףיוא .ןענאגאוו עכעלטע ןענאטשעג
 רימ .רעקינכעט עשטייד ןוא ןרענישזניא קילדנעצ א טראוועג ןבאה
 טשינ זיא וויטאמאקאל ןייק לייוו טפוטשעג ןאגאוו םעד ןבאה 12

 .ץאלפ ןפיוא ןעמוקעגנא רימ ןענעז ןפוטש העש 2 ךאנ ןוא .ןעוועג

 גנואיצאב עקידתוירזכא

 זדנוא טימ .לאנאק םעד ןבארגעג ןענישאמ ןזיר ןבאה טראד
 יד ןענאטשראפ טשינ ןבאה עכלעוו ןקאילאפ עכעלטע ןעוועג ןענעז
 םעד ןופ פעלק עכעלטע טפאכעג ךיילג ןבאה ייז ןוא ,ךארפש עשטייד
 ,טעברא רעייז ןאטעג םאזכראהעג ןבאה ,ןגעקאד ,ןדיי יד .רעעזפיוא

 גנואיצאב יד ...ייז ןופ טגנאלראפ ןעמ סאוו ןענאטשראפ ןבאה ייז לייוו
 ןעוועג ןיימעגלא ןיא זיא רעטעברא יד וצ רעקינכעט עקיטרא יד ןופ
 רעדא ןכאווש ןייק טימ טנכערעג טשינ ךיז טאה ןעמ .עטכעלש א רעייז
 ייז ןעוו וליפא ,טעברא רעייז ןריפסיוא טזומעג ןבאה עלא .ןקנארק
 טווורפעג ןבאה רימ .טייקכאווש ןופ ןלאפעג טעברא רעד ייב ןענעז

348 



 .ןפלאהעג טשינראג טאה סע רעבא עיצקעריד יד ייב ןרינעוורעטניא
 ןייגסיורא טשינ תבש ןווורפ טסעטארפ סלא ןסאלשאב רימ ןבאה ןאד
 ירפ רעד ןיא תבש טלעטשעגסיוא ךיז ןבאה רימ ןעוו .טעברא רעד וצ
 טרעלקרעד ןוא ןטארטעגסיורא ךיא ןיב טעברא רעד וצ ןייגסיורא
 ןעיירפאב וצ רעטעברא עשידיי 63 יד ןופ ןעמאנ ןיא טעב ךיא זא
 ־רעד ןיימ ןזיוואב טשינ ךאנ באה ךיא .טעברא רעד ןופ תבש זדנוא
 רעעזפיוא סטעברא םעד ןופ ךיא באה ןיוש ןוא ןקידנעראפ וצ גנורעלק
 יוו ןענורעג רימ ןופ זיא טולב סאד זא םינפ ןיא פאלק א טפאכעג
 ־עברא עלא ןוא דלאוועג ןכעלקערש א ןביוהעגפיוא באה ךיא .רעסאוו
 .למוט א ןפאשעג ךיז טאה סע ןוא םילכ יד ןפראוועג ןבאה רעט

 טאה רעציפארעטנוא ןא ןוא ,טליטשעגנייא זדמא ןעמ טאה דלאב
 ןעיירפאב וצ טקיטכעמלופאב טשינ זיא רע זא טרעלקרעד זדנוא
 וצ ןדנעוו םעד ןגעוו ךיז טעוו רע רעבא ,טעברא רעד ןופ תבש זדנוא
 ןוא טעברא רעד וצ ןעגנאגעג רימ ןענעז לייוורעד .טכאמ ערעכעה יד
 רעטעברא עלא ןופ טלייטעגפא זדנוא ןעמ טאה ץאלפ ןפיוא קידנעמוק
 ענעדיישראפ ךאנ .טעברא עטסרעווש יד ייב ןדיי עלא טלעטשעג ןוא
 ןבאה לייוורעד .טכירעג םוצ ןעגנאגרעד ןינע רעצנאג רעד זיא םילוגלג
 ןבאה רעטכיר ןראפ ןוא בוט םוי ןוא תבש ןטעברא טזומעג רימ
 טשינ ןענעז רימ זא ךארפש רעשטייד רענייש א ןיא טרעלקרעד רימ
 רעשטייד רעד ןבענ לטעטש א ןופ ןעמאטש רימ ןוא ןסור ןייק
 קספ רעד .סעכעלנע ךאנ ןוא רוטלוק עשטייד ןציזאב רימ זא ,ץענערג
 סע עכלעוו ןופ טיירפאב רימ ןענעז בוט םוי ןוא תבש זא ןוועג זיא ןיד
 ־אזוצ ןיא .קיטנוז ןטעברא עלא רימ ןפראד ןגעקאד ,טעברא זיא
 עיצראפ יד טרעסערגראפ זדנוא ןעמ טאה ןיד קספ ןטימ גנאהנעמ
 רעבא ,רעסעב ןראוועג זיא סרעעזפיוא יד ןופ גנואיצאב יד ןוא ןסע
 טאה ,רעטעברא סגנאווצ ןוא ענעגנאפעג יד ןופ עגאל עניימעגלא יד

 .טרעגרעראפ ךיז
 רעבירא ןעוועג ןענעז ןענופעג ךיז באה ךיא ווו טנגעג םעד ןיא
 עראטינאס יד .ןסור ייז ןופ לייט עטסערג יד ,ענעגנאפעג טנזיוט 60
 עלא ןיא טעמכ ןוא ,ךעלגערטרענוא שממ ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידאב
 גאט ןדעי .עימעדיפע סופיט א טשרעהעג טאה ןרעגאל ןעגנאפעג
 ־ראטשעג לאצ עשביה א טריפעגסיורא רעגאל רעזדנוא ןופ ןעמ טאה
 עלא ןבעגעג ןעמ טאה רעלעטיפש יד ןיא סאוו םעד ץארט ,ענעב
 ראטינאס סלא טעבראעג טלאמעד באה ןיילא ךיא .ןעלטימ סגנוטער
 יד וצ ןקוקוצ ךיז טייהנעגעלעג יד טאהעג באה ןוא לאטיפש ןיא
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 ןעוועג ןיא סאד .םיריוטקאד עשטייד יד ןופ םעטסיס סטעברא
 ןענעז ןטנארפ ענעדיישראפ יד ףיוא ןפמאק יד .1916 ראי ןיא
 טשינ טושפ זיא דנאלשטייד ןוא ,גנוווש ןלופ ןיא ןעגנאגעגנא
 ,יימרא רעשטייד רעד ןופ ןשינפרעדאב יד ןפאש וצ קיאעפ ןעוועג
 ־רעדאב עטסעדנימ יד וליפא ןעמוקאב טשינ רימ ןבאה רעבירעד
 ךיוא סאמ רעסיוועג א ןיא רימ ןבאה רעבירעד ןוא ,ןשינפ
 רעגאל ןיא ןזיירק עסיוועג ןיא ךיז ןבאה ךאד .ןגייווש טזומעו
 ־פ־ייווצראפ ןופ טאטלוזער א ,דנאטשפיוא ןא ןופ םינמיס ןזיוואב
 ךיז ןבאה עכלעוו תורצ יד וצ גערב ןייק קידנעעז טשינ ,גנול

 .גאט וצ גאט ןופ טרעטיירבראפ

 רעטסערג רעד ןעוו םיתבש יד ןופ םענייא ןא ךיז ןאמרעד ךיא
 טלמאזראפ ךיז ןבאה רעטעברא סגנאווצ רענישזבאד יד ןופ לייט
 ךיז יוזא יוו געוו א וכוז וצ ןקאראב יד ןופ טייוו דלעפ ןעיירפ ןפיוא
 לפיוו ףיוא .םייהא ןרעקקירוצ ךיז ןוא םונהיג םעד ןופ ןעיירפאב
 םוחנ .2 ,קסור ףלוו שריה .1 :ןעוועג טראד ןענעז קניידעג ךיא
 ,ןאמיונ המלש .5 ,טנעל לעדנעמ .4 ,רעגרעבמארב לרעמש .3 ,רעגארפ

 בקעי .9 ,ןיורב דוד םייח .8 ,ץלאהסיז לאיחי .7 ,ינרוג בקעי .6
 יכדרמ .12 ,רעשאל המלש .11 ,יקסלבונ רסיא ןימינב .10 ,ראיוו
 םעניב .15 ,גרעבדנאל ריקי המלש .14 ,ךורב לשיפ .13 ,ןאמרעבליז
 ־ימיא ןא סעיפילימ םוחנ — קעשטאמ םייח .16 ,סעטקידוצ יד ךיב
 ,דנאמאח ךינעה .19 ,עווטארד ןאמפיל .18 ,רעשטאק ךענעה .17 ,לק

 עיש .22 ,בורק א סנזח םעד — עיסקיא .21 ,קחצי רעדנילב רעד .20
 לאכימ .25 ,הקלוב־הקסור ביל .24 ,יקסוואקילקאז אנח .23 ,ץכ
 .ךיא ןוא יקסלאוואקסנאק לארשי .27 ,עווטארד לליה .26 ,עווטארד

 ןופ רעייטשראפ רעד ןעוועג ןהאק שריה םהרבא זיא טייצ רענעי וצ
 ךיז ןסאלשאב ןבאה רימ .טכאמ עשטייד יד ייב ןדיי רענישזבאד יד
 ־ישזבאד יד תבוטל ןרינעוורעטניא ןטעב ןוא ךעלטפירש םיא וצ ןדנעוו
 סע יוו רעבא .ןעיירפאב ייז לאז ןעמ זא ,רעטעברא סגנאווצ רענ
 א ןעגנאגעגנא טייצ עצנאג יד זיא ןזיוועגסיורא רעטעפש ךיז טאה

 .ןפלאהעג טשינראג טאה סע רעבא ,תונלדתש

 רעגאל ןעשטייד ןופ גנואיירפאב ןיימ
 ןשטייד ןופ ךאי ןרעווש ןרעטניה טכאמשעג ךיא באה יוזא
 ,ןראוועג טיירפאב לאפוצ א ךרוד ךיא ןיב ןאד ןוא 1917 זיב םישזער
 ־נאפעג ןיא ןביילב רעטייוו טזומעג ךאנ ןבאה םירבח עניימ עלא ןעוו
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 ךעמונעגפיוא ךיא ןיב רעטיירפאב רעטשרע רעד סלא .רעגאל ןעג
 ,ןדיי יוו ןטסירק ,רעניווונייא עלא ןופ החמש עסיורג א טימ ץואוועג
 ןענעז ץועטלע רעדא רעדניק סנעמעוו ,תוחפשמ יד ןופ טפיוהרעביא
 ןעמוקנא ןיימ ךאנ ךיז טאה יד ייב .תונחמ יד ןיא ןבילבראפ ךאנ
 ןעז וצ ןייז הכוז בורקב ןלעוו ייז ךיוא זא — גנונפאה יד טיינאב

 .ענעגייא ערעייז טימ ךיז

 ףיוא קעווא ןיב ןוא טלייוועג טשינ ןישזבאד ןיא ךיא באה גנאל
 באה טראד ןוא ,קסנערש ןיא רעטסעווש ןיימ וצ ךוזאב ןרעגנעל א
 גנוראפרע ןוא ןטייקיאעפ עניימ ןצונסיוא טייהנגעלעג יד טאהעג ךיא
 טשרעהעג טאה טכוזאב באה ךיא סאוו טנעגעג ןיא ןעוו ,ראטינאס סלא

 .עימעדיפע סופיט א

 עכלעוו ףליה עראטינאס ןבעגעג ךיא באה ,ןלאפ עסיוועג ןיא
 ןישזבאד ןיא ךיוא .טייהקנארק יד טריזילאקאל ןוא טקריוועג טאה
 ליוו ךיא .סופיט ןופ לאפ ןיא טצונעגסיוא ןעלטימ עניימ ןעמ טאה

 .ןפלאהעג סע טאה ןלאפ ליפ ןיא זא החמש טימ ןענכייצאב אד
 .טקידנעעג ךיז טאה המחלמ יד .ןפאלראפ זיא טייצ קיטש א

 ־עמא ךיז ןבאה אד ןוא ,טייקידנעטשבלעז ריא ןעמוקאב טאה ןליופ
 םוצ טפאשרעה רעשטייד רעד ןופ גנאגרעביא רעד .תורצ עיינ ןעגנאפ
 ־רעכיז יד טארדאב סאמ רעסיוועג א ןיא טאה ןליופ ןקידגעטשבלעז
 ןבאה סעקישטמארגאפ ןוא םירוכיש עשיליופ .ןעגנוגנידאב סטייה
 ןפוא ןלעדייא ןא ףיוא ןוא ןגאלשעג לסיבא .ןייגליווו טזאלעג ךיז
 ־ראפ עשידיי יד ןופ גנודנעוו א ךאנ .ןדיי ייב ןעוועבאר טווורפעג
 ןראוועג טריזינאגרא זיא ,טכאמ עקילייווטייצ עשיליופ יד וצ רעייטש
 ןראוועג ןבעגעגרעביא זיא ייז ןוא ,ןדיי ןוא ןקאילאפ ןופ עיצילימ א
 ,ןטנאיצילימ יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא .לטעטש ןרעביא הרימש יד

 רעקידייטראפ סלא ךיז ןלעטש ןעמוקעגסיוא רימ זיא לאמ ליפ ןוא
 ־טכיזבא ןבאה ןטנאיצילימ עשיליופ יד עכלעוו רעגריב ןשידיי א ראפ

 .ןאט סטכעלש טלאוועג ךעל
 ־עגרעביא זיא עשזאמאפ ןופ לייט א ךיוא ןעוו םעד ךאנ ץרוק
 ־טרעלאה עטסווואב יד ןופ ןטילעג רימ ןבאה ןקאילאפ יד וצ ןעגנאג
 ךעלסיבוצ ןוא ,דרעב ןטינשעג ,ןדיי ןגאלשעג ןבאה עכלעוו סעקיש

 .טעוועבארעג ךיוא

 ןייק ןעוועג טשינ ךאנ זיא טכאמ יד זא ןענכייצאב אד זומ ךיא
 יד — תונחמ ייווצ טשרעהעג טלאמעד ןבאה סע ,ןליופ ןיא עטצעזעו
 עשיטסילאנאיצאנ ענעכארפשעגסיוא יד ןוא ?.?.5. עשיטסילאיצאס
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 ,טכאמ יד ןעמענרעביא לאז רעוו ןעוועג זיא ףמאק רעד .א.ס. ייטראפ

 קידנבאה טשינ ,ןסעצסקע ןופ ןטילעג ןדיי יד ןבאה ןשיווצניא רעבא
 ןיא ןזאלפארא ךיז ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןציש ייז לאז סע רעוו
 ־אב עשיאייצילאפ ןוא עשירעטילימ עקיטכעדראפ ענעדיישראפ לטעטש
 םעד ןרעטיבראפ וצ :ענייא ןעוועג זיא עבאגפיוא סנעמעוו ,עטמא
 ,תורוחס ןריקסיפנאק ,לטעטש ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד ןופ ןבעל

 .רחסמ םעד ןצענערגאב

 רעשיטסיוועשלאב רעד תעשב דראקער א טכיירגרעד ןבאה ייז
 ־לעפאב עשידיי יד טקידלושאב ןבאה ייז .1920 ראי ןיא עיזאווניא
 ייז ןזייוו ,ןטאדלאס עשיסור יד ןפלעה ייז זא לטעטש ןיא גנורעק
 ןוא זייפש ייז ןביג ןוא ,סעיציזאפ עשירעטילימ עשיליופ ףיוא ןא
 ןוא ןטסערא ןעוועג זיא טאטלוזער רעד זא ךיז טייטשראפ .תורוחס
 עשידיי עלארטנעצ יד ןופ ץנעוורעטניא ןא ךאנ טשרע .ףוס א ןא תורצ
 ךיז טאה ,טכאמ עשירעטילימ יד ייב ןליופ ןיא טפאשרעייטשראפ

 .טלעטשעגפא ךעלסיב וצ לטעטש ןיא ןדיי יד ןגעק עצעה יד

 •¥־

 טאה ןראוועג ןבעגעגסיורא זיא עיצאראלקעד רופלאב יד ןעוו
 ־ויצ עטפאהבעל א ןעגנאפעגנא ךיז
 ,לטעטש ןיא גנוגעוואב עשיטסינ

 — גנובערטש ןוא םולח רעד ןוא

 עשיטסינויצ יד ןופ ךעלכעזטפיוה
 רעלענש סאוו ןעוועג זיא — טנגוי
 ־עסיטנא ערעטצניפ סאד ןזאלראפ
 ¬שמ ןיימ טימ ךיא .ןליופ עשיטימ

 עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענעז החפ
 ־וק טשינ .לארשי ץרא ןייק םילוע
 ןענעז רימ סאוו םעד ףיוא קידנק
 רעטוג א ןיא ןעוועג שימאנאקע
 ־עג טשינ ךאד רימ ןבאה ,עגאל
 ןיא ןוא ןליופ ןיא ןביילב טלאוו
 ןעמוקעגנא רימ ןענעז 1921 ראי

 .לארשי ץרא ןייק
 ןייז טימ דלעפנעטכיל ףסוי בקעי

 ענכעוו הרש רעטכאט ןוא יורפ

352 



 סקאוונעזאר קחצי
 רענייא .לארשי ןיא םילוע רענישזבאד עטשרע חפ
 טייהרעכיז רעד ראפ רעפמעק ענעבעגרעב״א יד ןופ
 .ןראוי רעקיצנאווצ יד ןופ גנאפנא ןיא םילשורי ןופ
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 אלאצ עילא

 המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד ןיא ןדייל ווא ןייפ

 םייה ןיימ

 ןיימ ןופ ןעמאנ רעד זיא סאד ,ץנעווערד רעד ייב ןישזבאד
 ךיוא ןטראד ןוא ,ןראוועג ןגיוצרע ןוא ןריובעג ןיב ךיא ווו ,לטעטש
 טניפעג ץנעווערד רעד רעביא .ןראי־סנבעל עגנוי עניימ טבעלעגכרוד
 יוו ייז ןענעז ןתמא רעד ןיא .בולאג לטעטש עקידתונכש סאד ךיז
 ןיימ .רעדנאנופ ייז טלייט ץנעווערד ךייט רעד ראנ .טאטש ןייא
 .1917 רעבמעטפעס ןטנעצניינ םעד ןריובעג ,אלאצ והילא זיא ןעמאו

 רעטירד רעד ,ל״ז םירמ ןוא ףלאוו ףסוי ןופ ןוז א ןיב ךיא
 רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב טבעלעג ןבאה עכלעוו ,רעדניק ףניפ ןופ
 זיא ,לחר ,עניימ רעטסעווש עטסטלע יד .המחלמ טלעוו רעטייווצ
 ךעלדיימ עטסטנעגילעטניא ןוא עטסטנאסערעטניא יד ןופ ענייא ןעוועג
 טאה טייצ רענעי וצ ןיוש .ענייש א רעייז ךיוא וצרעד ןוא טאטש ןיא
 ענעדיישראפ ןיא ןעמונעג לייטנא ,ךארפש עשיאערבעה יד טנעקעג טוג יז
 טארייהעג טאה יז יוו םעד ךאנ ןוא ,טעברא עכעלטפאשלעזעג
 ץשאגדיב ןיא םייה רעייז טיובעג ייז ןבאה ןאמצלאטש יבא טימ

 .עינארעמאפ ,(8ץ<18082ש2)

 רענישזבאד ליפ ןפלאהעג ייז ןבאה ןראי עקידרעטעפש יד ןיא
 .ץשאגדיב ןיא ךיז ןענדראנייא תוחפשמ

 ,טמיטשעג לענאיצידארט שידיי ןעוועג ןענעז ל״ז ןרעטלע עניימ

 ןוא ,ןעגנואיצאב ערעייז ןיא ליטש ןוא גנוריפפיוא רעייז ןיא לעטבוס
 ןעוועג ןענעז ייז .לטעטש ןיא טנאקעג ייז ןעמ טאה עכלעזא סלא
 ,עכעלגעמ סעלא ייז ןבעגעג ,שפנו בלב רעדניק ערעייז וצ ןבעגעגרעביא

 ןעוועג זיא גנובערטש רעייז ןוא ,גתאיצרע עקידנעטשנא ראפ טגראזעג
 ןוא טאג וצ ןשטנעמ עכעלטנרא ,עכעלרע ןסקאווסיוא ןלאז רימ זא
 ןייק טסווועג טשינ טאה רעדניק יד וצ ערעייז טפאשביל יד .ןטייל וצ
 ־סער ייז ,עביל עכעלרעדניק ןבעגעגקירוצ ייז ןבאה רימ ןוא ,ץענערג
 ־טימ ןוא טליפעגטימ דימת ןוא ןטאט ענייש ערעייז ראפ טריטקעפ

 .ץרעמש ןופ ייס ןוא דיירפ ןופ ןטנעמאמ ןיא ייס ,טבעלעג
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 סרעטאפ ןיימ ךיז ןאמרעד ךיא
 ־יא ,םארגארפ־סנבעל ןכעלגעט גאט
 רעטניוו עטלאק יד ןיא טפיוהרעב
 ןייטשפיוא םיא ךיא עז טא .געט
 ךאנ זיא ןסיורד ןיא ןעוו ירפ ץנאג
 םעד טמענ ,םירצמ ךשוח ןעוועג
 ןייז רעטנוא ןיליפת ןוא תילט
 א ןיא טליהעגנייא ןוא ,םרא
 ־רעטמאל א טימ ,אטלאפ ןרעווש
 קעווא רע טייג ,טנאה רעד ןיא ענ
 להוש ןיא ,טירט ענעטסאמעג טימ
 ־קירוצ םיא עז ךיא .תירחש ןענוואד
 טאה עמאמ רעזדנוא ןעוו ןעמוק
 ־שירפ םעד טיירגעגוצ טאהעג ןיוש
 ןוא שיט םוצ ךיז ןצעז עלא .קיט
 בוטש יד ןבאה רימ ןעוו ראנ .ןסע
 רעוו ןוא לוש םוצ רעוו ,טזאלראפ
 ךיז טאה טלאמעד טשרע ,רדח םוצ
 ־רא ןייז וצ טצעזעג רעטאפ רעזדנוא
 זיב סיילפ טימ ןאטעג ריא ןוא טעב
 ־ייז ףיוא ןגארטעג טאה רע .טעפש
 רע לייוו ,לוע ןרעווש א סעציילפ ענ
 סנרפמ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא
 ןבאה סע .החפשמ רעצנאג רעד ןופ
 עכלעוו דניירפ ןייק טלעפעג טשינ

 אלאצ והילא וופ גנאג ויא וכוזאב םיא וגעלפ
 ן.א ןופ רעדיילק יד ןיא ׳הנויכ ןייק ןא ןוא ,טעברא ןייז
 סגנוטכינרעפ ןיא טנאטסערא ־יעבא .טרעטשעג ךעלסיב וצ םיא

 ץיוושוא ,רעגאל -עג הבהאב לבקמ סעלא טאה רע
 .ןשטנעמ ייב טבילאב יוזא ןעוועג ךיוא רע זיא םעד בילוצ .ןעוו

 טייצ ןענופעג ךיוא רע טאה הסנרפ הגאד ערעווש ןייז ץארט
 ןופ רעדנעציזראפ רעד ןעוועג זיא רע .טעברא עכעלטפאשלעזעג ראפ
 עקנארק ןגראזראפ וצ ןעוועג זיא עבאגפיוא ריא סאוו "םילוח רוקיב,,
 יד ןפאש וצ ,ףליה עשיניצידעמ ייז ןבעג ,ןטכיש עמערא יד ןופ
 לאמ ליפ .ןרירעפא ןצעמיא טזומעג טאה ןעמ ןעוו ןטייקכעלגעמ
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 א ןפלעה וצ שפנ תוריסמ ןייז .ןקנארק רעווש א ייב ןציז רע טגעלפ
 רע טגעלפ לאמ ליפ ;ןרעדנווואב וצ ןעוועג זיא ןקיטפרעדאבטיונ
 ,הסנרפ ןייז ןופ לאווק םעד ,טעברא עכעלגעט גאט ןייז ןקיסעלכאנראפ

 ןעמעוו טאה רע זא ,החמש עטסערג יד ןעוועג זיא םיא ראפ רעבא
 הרבח יד ןיא רבח א ןעוועג ךיוא זיא רע .ןפלעה טנעקעג זיא סע
 רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןעוועג בור יפ לע זיא תונקסע יד .אשידק
 ןעמ זא קידנביולג טנכערעג טשינ טימרעד ךיז טאה רע רעבא .הסנרפ
 טימ ןענכייצאב וצ זיא סע ןוא ןדיימסיוא טשינ הווצמ ןייק ףראד
 ןייז — ראי ץנאג א ןופ דיי אזא ראפ — גנוטכא רעטסערג רעד
 םעד ןבעגעג טאה רע המשנ ןוא ץראה לפיוו ,טייהנעבעגרעביא
 טיירג ןעוועג קידנעטש ,ןטקירדרעטנוא םעד טליפעגטימ ,םענעטילעג

 .ןעלטימ עטצענערגאב טימ ךיוא ןעוו ,ןפלעה וצ
 טמולחעג ןוא טפאהעג .טעומב קפתסמ א ןעוועג רע זיא ןיילא
 רעדייל רעבא .ענעטירשעגראפ ןוא עטריסערגארפ רעדניק ענייז ןעז וצ
 עצרוק א ךאנ ןראוועג רטפנ זיא רע .טבעלרעד טשינ סאד רע טאה
 טאה רעיורט רערעווש א .ראי 52 ןופ רעטלע ןגנוי ןיא — טייהקנארק
 טימ טאה לטעטש עצנאג סאד ךיוא .עילימאפ רעזדנוא ןעמונעגמורא
 יד ןטייווצ םעד רענייא טלייצרעד טאה ןעמ .טרעיורטעגטימ זדנוא
 רבח םענעבעגעגרעביא ןוא רעטאפ ןעיירטעג רעזדנוא ןופ תודימ עטוג

 .ןישזבאד תליהק ןופ

 ןישזבאד ןיא טמוי

 ןיימ ןופ רעטעלב יד קנאדעג ןיא רעביא שימ ךיא ןעוו
 ענעסקאוועג ןייש יד רימ ראפ ךיא עז ןישזבאד ןיא טייהנעגנאגראפ

 .טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג לייט ןטסערג םוצ זיא עכלעוו טנגוי

 וצ "היחתה" בולק ןשיטסינויצ םעד ןיא ךיז ןאמרעד ךיא
 ,ןעמוקנעמאזוצ טפא ךיז רימ ןגעלפ טראד .טרעהעג באה ךיא ןכלעוז
 ןוא ץנעט לארשי ץרא ןצנאט ,ןעגניז ,ךארפש עשיאערבעה יד ןענרעל
 יוו ןעגנורעייפ עלאנאיצאנ ןיא .ןעמעלבארפ ענעדישראפ ןריטוקסיד
 רימ ןגעלפ .ווא .א .טייצראי סלצרה ,הכונח רעדא ,רמועב ג״ל
 ןענאפ עיולב סייוו טימ ןסאג רענישזבאד יד רעביא ןרישראמ
 ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג ןענעז עכלעוו רעדיל עלאנאיצאנ קידנעגניז

 .לארשי ץרא וצ טפאשקנייב רעסיורג רעד

 טנגוי רענישזבאד יד טאה ןטייהנעדישראפ סגנוניימ יד ץארט
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 ןוא סאלק טימ טנכערעג טשינ ךיז ןוא החפשמ ןייא יוו טבעלעו
 .גנוניישרע עכעלגעט גאט א ןעוועג זיא ףליה עקיטייזנגעק יד .דנאטש
 עשיליופ יד ןגעק טקינייאראפ ןייז ףראד ןעמ זא ןעגאטשראפ ןבאה עלא
 זדנוא ןטייהנגעלעג ענעדיישראפ טכוזעג ןבאה עכלעוו לטעטש ןיא

 .ןאט סטכעלש

 .טכארבראפ טכעלש טשינ ןישזבאד ןיא טנגוי יד טאה ללכ ךרדב

 רעטניוו ,לאבסופ ןליפש ,ןגולפסיוא ענעדיישראפ ןכאמ רימ ןגעלפ רעמוז
 ץנעווערד ןענעריורפעג רעד ףיוא ךיז ןשטילג ןיא טכארבראפ רימ ןבאה
 ןעוועג ןענעז ןגולפסיוא רעמוז יד .קעווא טייוו רעטעמאליק עכעלטע
 .ךעלטעטש עקידתונכש יד ןופ טנגוי יד טימ ךיז ןפערט וצ טעמדיוועג

 וראי טימ וליפא .עוואלמ ןיא טפא רעייז ןוא ןיפיר ןיא לאמ לייט
 ןופ ליפ ןוא םירוחב ענעסקאוורעד ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעוו רעטעפש
 טעטש ענעדיישראפ ןיא ץנעטסיזקע ןכוז וצ ןראפעצ ךיז ןענעז זדנוא
 ןסירעגרעביא טשינ טפאשדניירפ יד זיא ,דנאלסיוא ןיא וליפא רעדא
 רעד ןופ קנופ םעד טיהעג ןוא טרידנאפסעראק ןבאה רימ ;ןראוועג

 .ןישזבאד ןעוועג זיא סאד .טפאשדניירפ רעקילאמא

 רעטילימ ןשיליופ ןיא

 ןוא ןליופ ןיא טעוועדליוועג םזיטימעסיטנא רעד טאה ןשיווצניא
 ןיימ ןעוו זא ךיז ןאמרעד ךיא .ןטילעג ליפ רעייז ןופרעד טאה טנגוי יד
 ,יימרא רעשיליופ רעד ןיא ןעניד קעווא זיא ,לואש ,רעדורב רערעגניי
 סענאגילוח־ןטאדלאס עשיליופ יד ןופ ןטילעגנא ליפ רעייז ךיז רע טאה
 .טאדלאס ןשידיי ןופ ןבעל םעד ןרעוושראפ וצ טכוזעג ןבאה עכלעוו

 ןטאדלאס עשידיי יד ןופ עגאל יד ןראוועג זיא רערעווש ךאנ
 יד ןעמונעגרעביא טאה רעלטיה תעשב יימרא רעשיליופ רעד ןיא
 יד ןיא דנאטשוצ סטייהרעכיז רעד ךיוא .דנאלשטייד ןיא טכאמ
 טשינ זיא דיי ןייק טעמכ ןוא טרעגרעראפ ךיז טאה ךעלטעטש עניילק
 ןגאלשעצ ייז ןענעז דימת .זיוה ןייז ןופ טכאנייב ןייגסיורא רעכיז ןעוועג

 .ןעטידנאב עשיליופ יד ןופ ןראוועג
 באה רעטילימ ןשיליופ םוצ ןראוועג טריזיליבאמ ןיב ךיא ןעוו
 עשיליופ עשיטימעסיטנא יד ןופ ןטערט ךיז ןזאל טשינ ןסאלשאב ךיא
 דיי סלא ןראוועג טקידיילאב ךיא ןיב לאמ ןייא יוו רעמ .ןטאדלאס
 ךיא רעבא .רעציפא ןא ןופ ךיוא ראנ טאדלאס ןטושפ א ןופ ראנ טשמ
 יד טימ ךיז קידנענעכער טשמ טרעפטנעעגפא לאמ עלא באה
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 ערעדנא ןפלאהעג וליפא ךיא באה טכיזניה םעד ןיא ;ןטאטלוזער
 .ןטאדלאס עשידיי

 רעד טליפעג ןיוש ךיז טאה טפול רעד ןיא ןעוו ,1939 ראי ןיא
 טנאנ דלאוו א ןיא סערווענאמ ףיוא ןעוועג ךיא ןיב המחלמ ןופ חיר
 רימ לאז רע זא רעציפא ןיימ ןטעבעג טלאמעד באה ךיא .ןישזבאד ןופ
 הביס סלא ןבעגעגנא ןוא ,םייה ןיימ ןכוזאב ייווצ ,גאט א ףיוא ןביולרע
 רעבא ,ןאט טראטעג טשינ סע טאה רע .קנארק זיא רעטומ ןיימ זא
 ןעוועג ךאנ ןענעז סע זא סיוא טעז .טליפרעד השקב ןיימ טאה רע
 קנאד א זא ןענכייצאב ליוו ךיא .רעטילימ ןיא וליפא ןקאילאפ ענייפ
 סאד רעטומ ןיימ ןעז וצ טייהנגעלעג יד טאהעג ךיא באה ךוזאב םעד

 .הריטפ ריא ראפ לאמ עטצעל

 יד ןעגנאפעגנא ךיז טאה ןישזבאד ןיא ךוזאב ןיימ ךאנ ץרוק
 רימ .טרידראבמאב ךעלרעהפיואמוא זדנוא ןבאה ןשטייד יד .המחלמ
 רעבא .טיירגעגוצ רעירפ ןבאה רימ סאוו סנבארג יד ןיא ןגעלעג ןענעז
 וצ ךיז סאוו טימ טאהעג טשינ רימ ןבאה טגאזעג תמא םעד

 .ןקידייטראפ

 טשינ ןענעז טאהעג ןבאה רימ טאוו ,ןטאמראה לסיב סאד
 עטריזינאגרא עשטייד יד ךיז ןלעטשנגעק וצ טקעיבא ןייק ןעוועו
 םעד ןופ לייט רעטסערג רעד ךיז זיא לענש .תוחוכ עשירעטילימ
 טרא ןא קידנכוז ןוא רעוועג סאד קידנזאלרעביא ,ןפאלוצ רעטילימ
 ךיא .סעבמאב עשטייד יד ןגעק ךיז ןציש ןוא ,ךיז ןטלאהאב וצ ווו
 ןגעלעג טראד ןיב ןוא ,טאמראה ןא רעטנוא ןטלאהאב ךיז באה ןיילא

 .טרעהעגפיוא טאה ןרידראבמאב סאד זיב טייצ עגנאל א

 ןוא ןעמונעגפיונוצ ןטאדלאס עשיליופ יד ךיז ןבאה םעד ךאנ
 ־טשינ רעבא ןבאה ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא ןענאפש ןעגנאפעגנא
 ןענעז ןקירב .ןייג וצ ןיהווו טסווועג טשינ ןוא ליצ ןייק טאהעג
 םעד טאה סאד ןוא ,ןראיפאס עשיליופ יד ןופ ןראוועג ןסירעגפיוא

 .ןשטייד יד יוו רעקינייוו טשינ טרעטשעג רעטילימ ןשיליופ

 ,אנטוק ןופ טנגעג יד ןיא קידנעמוק ,גאט ןטירד םעד טשרע

 יד וצ רעטנענ ןעמוק ןלעוו רימ ןעוו זא טגאזעג זדנוא ןעמ טאה
 םעד ךאנ דלאב רעבא .דנאטשרעדיוו א ןלעטש רימ ןלעוו ,לסייוו
 .ןטייז יירד ןופ טלגנירעגמורא ןענעז רימ זא טגייצעגסיורא ךיז טאה

 רעוועג עצנאג סאד ןופ רעייפ טימ ןענעפע וצ לעפאב א ןעמוקעג זיא׳ס
 ןבאה ןטאדלאס רעטנזיוט .ץיזאב רעזדנוא ןיא ןעוועג ז ־א סאוו
 טשרע .טכאנ עצנאג א ןטאמראה ןוא ןסקיב ןופ ליצ א ןא ןסאשעג
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 ןבאה ןגאט ןביוהעגנא טאה סע ןעוו
 ןיוש ןענעז רימ זא ןעזעג רימ
 ,ןטייז ריפ עלא ןופ טלמירעגמורא

 רעביא ןעילפ ןענאלפארע עשטייד ןוא
 .זדנוא

 סאד טלעטשעגפא ןבאה רימ
 א ןביוהעגנא ךיז טאה׳ס ןוא ,ןסיש
 רעטנזיוט עקילדנעצ ןופ יירעפיול
 א טפאכעג באה ךיא .ןטאדלאס
 ןיא טזאלעג ךיז קידנטייר ןוא דרעפ
 ־אגניא ןעוועג רימ זיא טאוו געוו א
 טלאוועג באה׳כ .טנאקאבמוא ןצנ
 יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז רעמ סאוו
 ןפיוא .הנחמ עשירעטילימ עסיורג
 רעטנזיוט ןפארטעג ךיא באה געוו
 ייז ןופ עטסרעמ יד סאוו ןטאדלאס
 גנוטכיר רעד ןיא ןפאלעג ןענעז
 ןרעביא ךיוא רעבא ,עשראוו ןופ
 יד טכיירגרעד זדנוא ןבאה געוו

 .טרידראבמאב קידתונמחרבמוא ןוא ןענאלפארע עשטייד

 גאט 2 ךאנ רעבא ,דלאוו א ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז באה ךיא
 םעד ןליטש וצ טיורב לקיטש א ןכוז ןעגנאפעגנא ךיא באה ןסע ןא
 ךיא באה טראד ןוא ףיוה ןשיפראד א ןיא ןיירא ןיב׳כ .רעגנוה
 ןופ רעלגנע ןמחנ ןעוועג זיא סאד ,טכיזעג ןטנאקאב א טקרעמאב
 רימ .ליוק דנילב א ןופ ןסאשעגכרוד ןעוועג זיא םלעה ןייז .ןישזבאד
 רע זיא ןיוש ןוא ןדיירכרוד קיטכיר וליפא ןזיוואב טשינ ךיז ןבאה
 רעטעפש .ןעזעג טשינ םיא ךיא באה רעמ ןוא ןעגנאגעג ןריולראפ רימ
 ןיא ןסאשרעד םיא ןבאה ןשטייד יד זא טסווורעד ךיז ךיא באה
 ןטאדלאס עשידיי עקילדנעצ ערעדנא טימ ןעמאזוצ ,רעגאל ןעגנאפעג

 .יימרא רעשיליופ רעד ןופ

 רעטרעדנוה ןוא עקילדנעצ ןעמוקעגרעטנוא ןענעז לייוורעד
 רעייז ןעוו .העש וצ העש ןופ ןסקאוועג זיא הנחמ יד וא ,ןטאדלאס
 וצ לעפאב א ןעמוקעגנא זיא טנזיוט ראפ א טכיירגרעד טאה לאצ
 .עשראוו ןייק ןעמוקנא זיירפ ןדעי ראפ ןוא ,טנארפ םעד ןכערבכרוד

 אווטארד בקעי
 ןופ רעדיילק יד ןיא
 טאדלאס ןשיליופ א
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 ןענאלפארע עשטייד יד רעבא ,רעדלעפ רעביא טרישראמ ןבאה רימ
 ןטאדלאס עקילדנעצ .טרידראבמאב ךעלרעהפיואמוא זדנוא ןבאה
 ערעייז ףיוא ןטארטעג שממ באה ךיא .רימ סורא טיוט ןלאפעג ןענעז
 טזומעג ןוא טאהעג טשינ הרירב ןייק באה ךיא רעבא ,סרעפרעק
 ןייג ןופ קיטקאט א ןעמונעגנא ןבאה ןרעציפא יד לייוו רעטייוו ןייג
 רימ זא ,ןרעוולאווער עטקערטשעגסיוא טימ ןטאדלאס יד רעטניה

 .טפאשנעגנאפעג ןיא ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ןוא ןפיולטנא טשינ ןלאז

 שפאשנעגנאפעג ןיא

 זיא סע ןעוו רעבא ,לפענ ןפיט א ןיא ןעגנאגעג רימ ןעגעז יוזא
 עשטייד סנטייוו רעד ןופ טקרעמאב רימ ןבאה ןראוועג קיטכיל
 ןבאה ןטאדלאס יד .רעדלעפ יד רעביא ךיז טיירפש עכלעוו עירעליטרא
 ייז ןופ רעטרעדנוה .לעפאב ןייק ףיוא טראוועג טשינ טלאמעד ןיוש
 ןכייצ סלא ךעלכיט עסייוו ןסקיב ערעייז ףיוא ןעגנאהעגפיוא ןבאה
 זדנוא טאה ןעמ זא ךיז טייטשראפ .רעטנוא ךיז ןביג ייז זא
 ערעדנא ענעדיישראפ ךיוא ןוא רעוועג סאד ןעמונעגוצ ,טלגנירעגמורא
 טאה ןעמ .טרעוו ןטסעדנימ םעד טאהעג ראנ ןבאה עכלעוו ןכאז
 קילדנעצ ראפ א זדנוא םורא .דלעפ ןעיירפ א ןיא טרירטנעצנאק זדנוא
 טארדעג טייצ עצנאג יד ןבאה עכלעוו ןטאדלאס עשטייד עטנפאווב
 ןבאה רימ סאוו אטח ןכעלקערש םעד ראפ ןסישרעד וצ זדנוא
 עכעלטע ןוא רעציפא ןשטייד א — ףמאק םעד תעב — טעדנוווראפ
 .ןעגתארד יד ןופ ןגלאפ יד ןענאטשראפ באה ,דיי רעד ,ךיא .ןטאדלאס
 ןופ ךיוא יוו רעניימ לרוג רעד ןוא רענעגנאפעג א ןעוועג ןיב׳כ רעבא
 ןשטייד ןדעי ןופ קיגנעהפא ןעוועג זיא ןטאדלאס עשידיי ערעדנא עלא
 זא לעפאב א ןבעגעג ןבאה ייז .טיהעג זדנוא ןבאה טאוו טאדלאס
 ןופ הנחמ רעסיורג רעד ןיא ךיז ןעניפעג טאוו ןטאדלאס עשידיי עלא
 ןבאה קינייוו רעבא ,ןטערטסיורא ןלאז ןטאדלאס עשיליופ רעטנזיוט

 .טלעטשעגסיורא ךיז

 א ףיוא זייוונפורג טריפעגרעבירא זדנוא ןעמ טאה רעטעפש
 .טארד עקידעכעטש טימ טמיוצעגמורא ןעוועג זיא טאוו ץאלפ ןסיורג

 ףיוא חוכ ןשטייד םעד ןעזעג רימ ןבאה רעטייוו ןוא טראד טשרע
 םעד טימ טא :טכארטעג ךיז באה ךיא .עיראטירעט רעשיליופ רעד

 ! המחלמ א ןריפ טלאוועג ןליופ טאה רעוועג אזא טימ ןוא רעטילימ
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 טלעק עסיורג א ןוא דלעפ םעד ףיוא גאט 2 ־!יוש ןציז רימ
 רימ ,ןקעדוצ ךיז טאוו טימ טשינ שממ ןבאה רימ ,סורא זדנוא טמענ
 .ןעמעראוורעד לטיבא ךיז סורא יוזא ידכ ןטייווצ ןבענ רענייא ךיז ןגייל
 ךאנ ייז ןליפ קידנגיל לייוו טכאנ עצנאג א ץאלפ ןרעביא ןעייג ערעדנא
 וצ טשינ טגינעג ןעמוקאב רימ טאוו ןסע סאד ךיוא .טלעק יד רעמ
 זדנוא ןפראוו ,לטעטש קיאייברעד א ןופ ןעיורפ .רעגנוה םעד ןליטש
 .ג״דא טשרווו יוו גראוונסע ערעדנא ןוא טיורב םיוצ םעד רעבירא
 רענלעז רעד .ןטארד יד ןשיווצ טלאפ טיורב רעד זא ךיז טפערט

 ןעמענסיורא ףיוא ןטארד יד ןשיווצ ןכירקניירא ךיז טפאכ רעכלעוו
 רע ןוא ךאוו רעשטייד רעד ןופ ליוק א טמוקאב טיורב לקיטש סאד
 יוזא טא .ןשינעעשעג עכעלגעט גאט סאד ןענעז ללכב .טיוט טלאפ
 עשיליופ יד טימ ןטאדלאס עשטייד יד טריפעגפיוא ךיז ןבאה

 .ןרעגאל יד ןיא ענעגנאפעגסגירק
 א ןעמוקעג זיא רעגאל םעד ןיא ןלייוו טייצ ךאוו א ךאנ
 העש עכעלטע ךאנ ,רעגאל רעדנא ןא ןיא זדנוא ןריפרעביא וצ לעפאב
 טאה ןעמ .ןקאראב טימ לופ ץאלפ א ףיוא ןענופעג ךיז רימ ןבאה ןייג
 ןיא רעבא ,רעדנוזאב ןטאדלאס ןוא רעדנוזאב ןרעציפא ,טלייטוצ זדנוא
 טשינ ץאלפ םעיינ םעד ןיא ענעגנאפעג יד ןופ עגאל יד זיא ןיימעגלא
 זיא׳ס עכלעוו ןא ןוא רעגנוה ןוא טלעק .ןקידרעירפ ןופ רעסעב ןעוועג
 .ןפיוק וצ סעפע ץאלפ זיא׳ס ןכלעוו ןופ ןעמוקאב וצ טייקכעלגעמ
 טאוו טיורב טימ ןגאוו א ןלאפאב ןענעז עכלעוו ןטאדלאס ענעגנאפעג
 ןסאשרעד ןענעז רעגאל ןיא ענעיגנאפעג יד ראפ טמיטשאב ןעוועג זיא
 עלעיצעפס ןיא טרירטנעצנאק ןעוועג ןענעז עכלעוו ןדיי יד .ן־ואוועג
 ךיז באה ךיא .טעברא עטסקיצומש יד ןאט טזומעג ןבאה ןקאראב
 באה ןוא ןטאדלאס עשיליופ יד ןשיווצ ןטלאהאבסיוא ץלא ךאנ
 רעכלעוו ,לאראפראק ןיימ קנאד א סאד ןוא קאילאפ א טלא טרירוגיפ
 טלייוועג באה ךיא ןעמעוו ןשיווצ ןטדלאס עשיליופ יד ןטעבעג טאה

 .ןטארראפ טשיכ ךימ ןלאז ייז זא —

 עכעלטע ץאלפ ןפיוא ןראוועג ןפורעגסיורא ןענעז גאט ןייא
 :ןעוועג זיא גנודלעמ יד ןוא ,ייז ןשיווצ ךיא ןוא ענעגנאפעג עקילדנעצ

 רעכלעוו ץאלפ ןסיוועג א וצ דרעפ 5 ןריפרעביא ףראד ךייא ןופ רעדעי״
 סאד טעוו רע ביוא .רעגאל־ןעגנאפעג ןופ רעטעמאליק 200 ךרעב זיא
 ."סייה א ןרעקמוא ךיז ןעק רע ןוא טייהיירפ יד רע טמוקאב ןריפסיוא

 ןגעווטסעדנופ ,עבאגפיוא עטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא סאד שטאכ
 ןדעי ןוא ןייג ןביוהעגנא ןבאה רימ .טיירפרעד רעייז ךיז ךיא באה
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 וצ ןייז הכוז טשינ ןלעוו רימ זא טכאדעגסיוא זדנוא ךיז טאה לאמ
 יד ןבאה ןראוועג דימ ןענעז רימ ליפיוו לייוו ,ליצ רעזדנוא ןכיירגרעד
 ןלאפעג ןענעז ייז ןופ ליפ ןוא טייקדימ ןופ רעמ ליפ ךאנ ןטילעג דרעפ
 ןענעז געוו ןגנאל םעד רעביא קידנעייג זא ךיז ןאמרעד ךיא .געוו ןפיוא
 יד ןוא זדנוא קידנעעז ןעיורפ עקילדנעצ .שזדאל ןעגנאגעגכרודא רימ
 ןבאה עטעדימרע ןוא עטצראוושראפ ןרידנומ עשירעטילימ עשיליופ
 ערעדנא ןוא ךעלרעקוצ ,טשרווו טימ טיורב ןגארטעגנגעקא זדתא
 טליפעג ןיוש ךיא באה שראמ םעד ןופ גאט ןטצעל םעד .ןסע םוצ ןכאז
 ,ןרעטאלב טימ לופ ןעוועג ןיוש ןענעז סיפ יד .טקידנעעג זיא׳ס זא
 וצ ןליוו רעד רעבא ,טירט ןייק ןלעטש טנעקעג טשינ שממ ןיוש באה׳כ
 עלא ןעמוקעגרעביא באה ךיא זא קראטש יוזא ןעוועג זיא ןבעל
 לכה ךס .ץאלפ ןטמיטשאב םוצ ןעגנאגרעד ךעלדנע ןיב ןוא ןקאטייוו
 געוו ןפיוא .טריפעג באה ךיא סאוו דרעפ ףניפ יד ןופ 2 ןבילבעג ןענעז
 וצ ןרעהוצ ךיז געלפ ךיא ןוא ןטאדלאס עשטייד ןפערט רימ ןגעלפ
 רע סאוו ןדיי לאצ יד טימ טמיראב ךיז טאה רעדעי .ןסעומש ערעייז
 יד ןבאה ןייג טנעקעג טשינ ןבאה סאוו דרעפ יד .טעגרהעגסיוא טאה
 ןשטייד יד ןבאה דרעפ עקירביא יד .ןסאשרעד געוו ןפיוא ןשטייד
 גאט ןטייווצ ןכאנ .טנעגעגמוא רעד ןיא ןרעיופ יד ןשיווצ טלייטוצ
 טסווורעד גילעפוצ טאדלס רעשטייד א ךיז טאה ןעמוקנא ןיימ ןופ
 ןלייצרעד ןעמעלא ןוא ןעיירש ןעגנאפעגנא טאה רע .דיי א ןיב ךיא זא
 ןטלאהאבסיוא ךיז באה ךיא .ןמיורפא ןענאד ןופ ךימ ףראד ןעמ זא

 .ןעגנולעג רימ זיא׳ס ןוא

 םייח א געוו ןפיוא

 סאוו עלא יד זא ןדלאמעג זדנוא ןעמ טאה גאט ןטייווצ םעד
 .םייה א ןייג ןענעק ןוא טיירפאב ןענעז דרעפ יד טריפעגרעביא ןבאה

 ךיז ךיא באה לייוורעד .ץענערג ןייק ןעוועג טשינ זיא החמש ןיימ וצ
 עטלייטעגפא ךיז ןעניפעג ןקאראב יד ןופ םענייא ןיא זא טסווורעד
 ןקידנעטשראפ ךיז יוזא יוו געוו א טכוזעג באה ךיא .ןדיי עקילדנעצ
 ,ןבעגוצרעביא סעפע ייז ןבאה רשפא טכארטעג ךיז באה ךיא .ייז טימ
 ךיז טייקכעלגעמ א אד זיא סע זא ןענאטשראפ ךיא באה סלאפנעדעי
 .ייז ייב ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ןדנוטש ראפ א ךאנ .ייז טימ ןדיירכרוד
 טיירפרעד רעייז ךיז ןבאה ייז ,טנעקרעד ךימ ןבאה ייז ןופ לייט א
 ךיז ןעניפעג ייז זא ןרעטלע ערעייז ןבעגרעביא ןטעבעג ןוא רימ טימ
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 וצ טפאהעג ךאנ באה ךיא ווו שזדאיל ןייק קעווא ךיילג ןיב ךיא .אד
 .רעטסעווש עניימ טימ ךיז ןפערט

 ייב דניירפ א םעניימ וצ קעווא ךיא ןיב שזדאל ןייק ןעמוקעגנא
 ןופ ךורבסיוא ןראפ ראי 3 עטצעל יד טעבראעג באה ךיא ןעמעוו
 ןיא עגאל יד .טלפייווצראפ ןצנאגניא ןעוועג זיא שטנעמ רעד .גירק רעד
 זיא ךאנ זיא סאד ןוא .גאט וצ גאט ןופ רעגרע ןראוועג זיא שזדאל
 זיא טאוו ,טיורב א ןפיוק סאג ןיא סיורא ןיב ךיא .אטעג ןראפ ןעוועג
 ןענאטשעג ןענעז ןטיילק יד ייב .ןעמוקאב וצ ךעלרעווש ןעוועג ןיוש
 טלעטשעגקעווא ךיז באה ךיא .זייפש לטיב א ןפיוק וצ סעייר עסיורג
 ןטלאהעג טאה ייצילאפ רעד ןופ לאראפראק א .ןעמעלא טימ ךיילגוצ
 רעניימ ןעוועג זיא סאד .טנאקרעד ךיילג ךימ טאה רעד ןוא גנודרא יד
 .המחלמ יד ראפעב טעבראעג ןעמאזוצ באה ךיא ןעמעוו טימ דניירפ א

 וצ סטכעלש ןופ טייוו רעבא שטייד א ןעוועג ךיוא רע זיא ךעלטנעגייא
 ךיילג רימ רע טאה טפאשדניירפ עטוג ןופ ןכייצ טלא .ןדיי ןאט
 ןייש ןוא טלאצאב באה ךיא .ךעלטיורב עכעלטע טימ טגראזאב

 .דניירפ ןיימ וצ קעווא קירוצ ןיב ןוא טקנאדאב

 רערעייט ןיימ זא טסווורעד ךיז ךיא ןבאה גאט ןבלעז םעד ךאנ
 עילימאפ ייב ךיז טניפעג ןוא ץשאגדיב ןופ ןעמוקעגנא זיא ,לואש ,רעדורב
 םיא וצ קעווא ךיילג ןיב ךיא .טאג עקסראמאפ יד ףיוא ןייטשריק

 לייוו ךימ קידנעעז ןגיוא ענעגייא ענייז טביולגעג טשינ שממ טאה רע
 רע .המחלמ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןיב ךיא זא רעכיז ןעוועג ןענעז עלא
 קילגמוא סאד .עילימאפ עצנאג יד ןגעוו טלייצרעד ויוש רימ טאה
 ־רעד זיא רעכלעוו ,המלש ,רעדורב ןרעגניי ןיימ ןפארטעג טאה טאוו
 ןיימ .קינסע־סע ןא ךרוד ץשאגדיב ןיא טאג יד ףיוא ןראוועג ןסאש
 וצ קעווא ןענעז ,ןאמצלאטש םהרבא ,ןאמ ריא טימ לחר רעטסעווש

 .אנטוק ןייק ןקיזייא
 ,אנטוק ןייק ןראפעגרעבירא ךיא ןיב ,ליפוצ טרעלקעג טשינ

 רימ טאה׳מ יוו .ןפארטעג טשינ טראד ןיוש ייז ךיא באה רעדייל רעבא
 וצ גנונפאה רעד טימ עשראוו ןייק קעווא ייז ןענעז טרעלקרעד טראד
 ןפאכרעבירא טווורפעג ךיז באה ךיא .דנאלסור ןייק טראד ןופ ןגאלשרעד
 סאד זא ןעזעג ךיא באה ףיוהנאב םוצ קידנעמוקוצ רעבא עשראוו ן יי ק
 ןעמ ןוא רעטילימ טימ לופ ןעוועג זיא גוצ רעד ,ךאז עכעלגעממוא ןא זיא
 ןסאלשאב ךיא באה ןאד .טזאלעגוצ טשינ ןשטנעמ עטאווירפ ןייק טאה
 ־עמאליק 9 ,ץיוועינשורק לטעטש סאד קידנראפייבראפ .םייהא ןראפ וצ
 רעטעפ א טראד באה ךיא זא טנאמרעד ךיז ךיא באה ,אנטוק ןופ רעט



 טקרעמאב ךיא באה ייז וצ קידנעמוקניירא .םיא וצ קעווא ןיב ךיא ןוא
 ןעמונעגקעווא ןעמ טאה רעטעפ םעד :זיוה ןיא טייקירעיורט סאד
 םיא טעז ןעמ טאוו ,גאט רעטייווצ רעד ןיוש .טעברא ערעווש ףיוא
 גנוניווו רעד ןיא ןעזעג ךימ טאה רעכלעוו רעציפא רעשטייד א .טשינ
 וצ ןליופאב ךיילג רימ טאה רידנומ ןשירעטילימ ןשיליופ םעד ןיא
 רעטעפש טשרע .סיורא רעלענש סאוו ןיב ךיא .גנוניווו יד ןזאלראפ
 ןסאשרעד רעטעפ ןיימ ןבאה ןשטייד יד זא טסווורעד ךיז ךיא באה

 .קראמ ןטימ ןיא

 עגעדיישראפ ןיא ןטארטעגפא ךיא באה ןישזבאד ןייק געוו ןפיוא
 רעד םוטעמוא .תורצ עשידיי יד ןעזעגוצ באה ךיא .ווו ,ךעלטעטש
 ןופ טדערעגפא ןיוש ,ןדיי טעדראמ ןעמ ןוא טגאלש׳מ :ןברוח רעבלעז

 .טיונ ןוא רעגנוה

 ןיב ךיא .ןהעש טנווא יד ןיא ןעמוקעגנא ךיא ןיב ןישזבאד ןייק
 .טאטש קע ןיא טניווועג טאה רעכלעוו עווטארד ךורב שריה וצ קעווא

 לעכעמ רעטעפ ןיימ ןבעגעג ןסיוווצ רע טאה םיא וצ ןעמוקעגניירא
 באה ךיא .רעדיילק עליוויצ טקישעגוצ ךיילג רימ טאה רעכלעוו ,אלאצ
 םעד ךאנ .טזאלראפ טשינ ךיא באה זיוה סאד רעבא ןאטעגרעביא ךיז
 ןטידנאב רעלטיה יד טאוו םישעמ עטוג יד ןופ טרעהעג באה ךיא יוו
 ־יישרפ ,גאט א טגאיעג טאה גאט א .ןישזבאד ןיא ןאטעגפא ןבאה
 טסווועג טשינ טאה רענייק רעבא ,ןעגנאגעגמורא ןענעז תועומש ענעד

 .ןעגניירב טעוו גאט רעקידנגראמ רעד טאוו
 ןיא ןדיי יד ןופ לרוג ןרעטיב םעד ןופ טרעהעג באה ךיא
 ןבאה ןעיורפ .ןראפעג טשינ ןיהא רעבירעד ןיוש ןיב ןוא ץשאגדיב
 וצ טפעלשראפ ןבאה ןשטייד יד ןעמעוו רענעמ ערעייז זא טראוועג
 ,רעדניק ערעייז ףיוא — ןרעטלע ;ןרעקמוא ךיז ןלאז ווו ץעגרע ״ןטעברא״

 ןיוש ןענעז ייז .עיזוליא עשלאפ א ןעוועג ראנ זיא גנונפאה יד רעבא
 ייז טאה ןעמ יוו םעדכאנ געט ייווצ .ןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא גנאל
 טעגרהרעד ייז ןעמ טאה רעזייה ןוא ןלהוש יד ןופ ןעמונעגסיורא
 ןענעז עכלעוו רענעמ עטלייצעג יד .וואלצארוואניא ןבענ דלאוו א ןוא
 עכעלגעט גאט ףיוא טריזיליבאמ ןעמ טאה לטעטש ןיא ןבילבראפ

 .טעברא

 ןישזבאד ןופ טפיולטנא ןעמ
 ןט9 םעד זיב סיורא טשינ בוטש ןופ ךיא ןיב טייצ עצנאג יד
 וצ לעפאב רעקירעיורט רעד ןעמוקעג זיא טע ,1939 רעבעמעוואנ
 ךאנ ןכאוו ייווצ ןעוועג זיא סאד .לטעטש ןופ ןדיי עלא ןביירטסיורא
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 ןסאלשעגנא ךיז ךיא באה טכארטעג טשינ .ןישזבאד ייק ןעמוקנא ןיימ
 טפיוה רעד ףיוא ןדיי רענישזבאד עקידנרעדנאוו עסאמ עסיורג יד ןא
 ןענעז טכאנייב ןוא טרעדנאוועג רימ ןבאה גאטייב ,ןיפיר ןייק געוו
 .ןפאלש וצ טרא ןא ןבעגעג זדנוא ןבאה עכלעוו ןרעיופ יד וצ ןיירא רימ
 ןריפ ןענעק ןלאז רימ ידכ ןגאוו א ןוא דרעפ א טפיוקעג ןבאה רימ
 טאהעג טשינ ןיוש ןבאה עכלעוו ןשטנעמ ערעטלע ןוא רעדניק עניילק יד
 וצ ןעמוקעגנא רימ ןענעז ןרעדנאוו געט עכעלטע ךאנ .ןייג וצ חוכ ןייק
 םושב זדנוא טאה רעטילימ עשיסור סאד רעבא .ץענערג רעשיסור רעד
 ןענעז רימ יוו םעד ךאנ ןוא ,ץענערג יד ןייגרעביא ןזאלעג טשינ ןפוא
 עניילק טימ תוחפשמ ,טלעק ןיא טכענ 2 ןוא געט 2 ןענאטשעגפא
 ףיוא ןרעקמוא קירוצ ךיז הרירב תילב טזומעג רימ ןבאה ,רעדניק
 רימ ןענעז קידנראפ קירוצ .ןעמוקעג ןענעז רימ טאוו געוו עבלעז יד
 זיא טראד ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ןופ עגאל יד .קסנאלפ ןיא ןיירא
 זיא זדנוא ראפ זא ןענופעמייא ןבאה רימ ןוא עכעלקערש א ןעוועג
 ףניפ ןוא ןעיורפ 4 ,רענעמ 2 ןעוועג ןענעז רימ .אטשינ ץאלפ ןייק אד

 .רעדניק
 א ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז געוו רעזדנוא ןופ ךשמה ןיא
 ןעמוקעגנא טכייל טשינ זדנוא זיא אד ךיוא .ןיבארד ןעמאנ ןטימ לטעטש
 ןסאלשאב ןבאה רימ ראנ ,ךיז ןענעדראנייא עקילייווטייצ סאד
 ןאטעג זאל א ךיז ןבאה רעטעפ ןיימ ןוא ךיא .ןביילב אד לייוורעד
 לסיב א ךיז ןפאש וצ טנגעגמוא רעד ףיוא ןגאוו ןוא דרעפ ןטימ
 עטלאק א ןיא ןפאלשעג ןענעז רימ .ןעמעראוורעד וצ ףיוא ץלאה ןוא ןסע
 ,ייז זא רעדניק יד ראפ טגראזעג ןבאה רימ ןוא ,לאפ ןפיוא בוטש
 ןוא זדנוא טימ ןעוועג זיא רעטעפ ןיימ .םעראוו ןייז לאז ,תוחפל
 ןוא ןיפיר ןופ ןעמונעגסיורא טאה רע טאוו עמאמ עטלא ןייז ךיוא
 ןכאוו ראפ א .הנכס סיורג ןופ ןדנעטשמוא ןיא זדנוא וצ טכארבעג
 רבק וצ ןעמוקעג טראד זיא ןוא ןיבארד ןיא ןבראטשעג יז זיא רעטעפש

 .לארשי
 ןעמוקאב וצ רעווש רעייז ןראוועג זיא טייצ רעד ןופ ףיול ןיא
 רימ .ןעמונעגוצ סעלא ןבאה ןשטייד יד לייוו ןפיוק וצ זייפש לטיב א
 — ןעגנולעג זדנוא זיא לאפוצ א ךרוד ראנ .רעגנוה ןטילעג שממ ןבאה

 .ןיבארד ןבענ ףראד א ןיא ןענעדראנייא ךיז — רעטעפ ןיימ קנאדא
 ־טניאראפ ןעוועג ןענעז ןרעיופ יד ןוא רעדיינש א ןעוועג זיא רעטעפ ןיימ
 א ןבעגעג ראפרעד םיא ייז ןבאה ,ןעיינ ייז ראפ לאז רע טריסערעט
 ןבאה רימ .טייהנעגעלעג רעד ןופ ןסאנעג ןבאה עלא רימ ןוא רעמיצ
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 טלעפעג טשינ זדנוא טאה ןסע ךיוא .ןגיילוצקעווא פאק םעד ווו טאהעג
 .1939—40 רעטניוו ןרעווש םעד ךרודא רימ ןענעז יוזא ןוא

 זדנוא טפדור ןעמ

 יד ראפ טעברא וצ ךיז ןלעטש וצ לעפאב א ןעמוקעג זיא רעטפש
 ךיז ןלעטש וצ לעפאב רעדעי זא ןכיירטשרעטנוא ליוו ךיא .ןשטייד
 ןלעוו טאוו יד זא גנוהארד א טימ טיילגאב ןעוועג זיא טעברא וצ
 טעמכ זא ךיז טייטשראפ .ףארטשטיוט טארד ןלעטשוצ טשינ ךיז
 עשטייד א וצ ןטעברא קעווא ןיב ךיא .טלעטשעגוצ ךיז ןבאה עלא
 ןעוועג זיא טעברא רעד ןופ סולפ רעד .ןעייסאש טיוב סאוו עמריפ
 ןפיוק ךיז טנעקעג טאה ועמ ןוא טלאצאב ןעמוקאב טאה ןעמ זא
 .טפאכעג טשינ טעברא ערעדנא ןייק וצ ךימ ןעמ טאה רעמ ןוא ,ןסע

 םעיינ א וצ זיב ,ןטאנאמ עכעלטע ןפאלעגקעווא ןענעז יוזא
 םוצ זיב ןיבארד ןיא טניווועג טשינ ןבאה עכלעוו ןדיי עלא זא לעפאב
 .ץאלפ קראמ ןפיוא ןלעטשוצ ךיז ןפראד המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא

 .ןלעטשוצ ךיז ףראד ןופ ןעמוקעג ןענעז לעכעמ רעטעפ ןיימ ךיוא יוו ךיא
 רעשטייד א טעפעשטעגוצ רימ וצ ךיז טאה קראמ ןפוא קידנעייטש יוזא
 ךיז באה ךיא .ןפראוופארא טלאוועג לטיה סאד רימ ןוא טאדלאס
 ןיימ וצ .ןגאלשעצ קיטולב ךימ רע טאה ראפרעד ןוא טזאלעג טשיו
 עכלעוו ןיא ןליבאמאטיוא טסאל יד ןעכאטשעג ןיוש ןענעז לזמ ןסיורג
 טסייוו רעוו שרעדנא ,ןראפעגקעווא ךיילג ןוא ןדאלעגנא זדנוא טאה ןעמ
 ־דנעצ ןיא טריפעגקעווא זדנוא טאה ןעמ .טקידנערעפ טלאוו ךיא יוו

 .ןראפ רימ ןיהווו קידנסיוו טשינ ןענישאמ טסאל עקיל
 .אוואדלאשזד ןבענ רעגאל א ןיא ןגיטשעגפא רימ ןענעז ךעלדנע

 ענעטלאשראפ יד סנטייוו רעד ןופ טקרעמאב ןיוש רימ ןבאה טראד
 ןכאמ ךעליירפ ךיז םוא ןשטייב עטקעטשעגסיוא טימ סעקינסע־סע
 ןיא טלעטשעג סיוא ןעוועג ןענעז ייז .סרעפרעק ערעזדנוא רעביא
 ןקאראב יד ןיא ןעגנאגעגכרוד רימ ןענעז ןעייר יד ןשיווצ ןוא ןעייר ייווצ
 ןופ ןייוועג סאד ןוא ןעיירשעג יד ןביירשאב וצ טשינ זיא סע .ןיירא
 סאוו יד ןוא ,עטקיטולבעצ עקילדנעצ .ענעגאלשעצ קידתונמחרבמוא יד
 ,ןשטנעמ ערעטלע רקיעב,ןביוהפיוא טנעקעג טשינ ללכ ץ׳וש ךיז ןבאה

 ןעמוקעגפא ןיב ךיא .ןקאראב יד ןיא גנאגניירא ןראפ ןמל ןבילבעג ןענעז
 א ךאנ ייז באה ךיא רעבא .פעלק ענעקורט ערעווש עכעלטע טימ
 ןיירא ןענעז רימ ןכלעוו ןיא רעגאל רעד .טליפעג קראטש טייצ עגנאל
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 זדנוא ןעמ טאה געט עכעלטע ךאנ .רעגאל סגנאגכרוד א ןעוועג זיא
 וואקרטאיפ ןייק טכארבעג זדנוא טאה רעכלעוו גוצ א ןיא ןעדאלעגנא
 ןעלטימ ןא ןזאלעג אד זדנוא ןוא ,שזדאל ןופ טייוו טשינ קסלאנובירט
 טאה לעכעמ רעטעפ ןיימ .ןעניווו וצ ווו טשינ ךיוא ןוא ןבעל םוצ
 ןישאמ יינ א טימ טגראזאב םיא טאה רעכלעוו ןטנאקאב א טכוזעגפא
 וואקרטאיפ ןיא עגאל יד זיא ןיימעגלא ןיא .טעברא ראפ לקניוו א ןוא
 ענעדיישראפ ןעגנאגעגמורא ןענעז סע .ענעביוהעג ןייק ןעוועג טשינ
 ןסע ןייק .ןבראטשעגסיוא ןענעז ןשטנעמ ליפ עכלעוו ןופ ןטייהקנארק
 ,וואקרטאיפ ןופ ןייגוצקעווא ןסאלשאב ךיא באה .ןעוועג טשינ זיא
 טאה טסווורעד רעטעפש ךיז באה ךיא יוו טיול .רעלענש סאוו ןוא
 ןייק טקישעגקעווא עילימאפ עצנאג יד טימ לעכעמ רעטעפ ןיימ ןעמ

 .ןעמוקעגמוא עלא ייז ןענעז טראד ןוא .אקנאילבערט
 ,סאפ ןסייוו יולב םעד ןעמונעגפארא ךיא באה טנווא ןייא

 טימ ןוא עשראוו ןייק טעליב א טפיוקעג ,עיצאטס ןאב רעד וצ קעווא
 יד זיא דיי א ראפ .וואקרטאיפ ןיא ןלייוו ןיימ טקידנעראפ םעד
 ךיא רעבא ,הנכס עסיורג א ןעוועג טייצ רענעי ןיא עשראוו ןייק עזייר
 יד ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ .ןיזוא ןגאלשרעד זיא סע יוו ךיז באה
 ןוא ,לאזקאוו ןפיוא ןבילבעג ןענעז ןרישזאסאפ עלא .ןזרעש טנווא

 לקניוו א ןיא ןסעזעג ןיב ךיא .ןפאלשעגכרוד לסיב א ךיז לייוורעד
 ךימ לאז םראדנאשז רעשטייד רעד זא ,טזאלעגרעטנורא פאק ןטימ

 .ןקרעמאב ליפוצ טשינ
 ,סאג רעד ףיוא סיורא ךיא ןיב ןגאט ןביוהעגנא טאה סע ןעוו

 .עגארפ ןייק קירב ייד ןריפרעבירא ךימ לאז רע עקשזארד א ןעמונעג

 זיא סאד" ןאטעג יירשעג א רענייא טאה סעשזאקשזארד עפורג יד ןופ
 טאה רע רעבא ."תורצ ןבאה טסעוו ; טשינ םיא םענ ,דיי א ךאד
 ןראפעגרעבירא לזמ טימ ןיב ךיא ןוא טגיילעג טשינ טכא ןייק ףיוראד
 ייב טאה רע ,טנאסערעטניא .עגארפ ןייק ןעמוקעגנא ןוא קירב יד
 באה ךיא סאוו םעד ץארט ,טגנאלראפ טשינ סקירעביא ןייק רימ
 .עזייר רעד ראפ ראנ ןעמונעג רימ ייב טאה רע .ןבעג טלאוועג םיא

 יד ןיא טראפ סאוו גוצ ןיא ןסעזעג ןיוש ךיא ןיב רעטעפש העש א
 ןעגנאגעגפארא טשינ טייקיטכיזראפ סיוא ןיב ךיא .עוואלמ ןופ טנגעג

 .עוואלמ ראפ עיצאטס ןייא ראנ עוואלמ עיצאטס רעד ףיוא

 ןרעיופ עשיליופ טנגעגאב ךיא באה עיצאטס ףראד רעד ףיוא
 טראד לייוו ,עוואלמ ןייק ןראפ טשינ טנראוועג ךימ ןבאה עכלעוו
 ןפיוא ייז וסיש רעדא קעווא ייז ןקיש ןוא ןדיי יד ןשטייד יד ןפאכ
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 סע .וואנאכעשט ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעווא אזלא ןיב ךיא .ץאלפ
 ןרעיופ יד טימ ןעמאזוצ ןעגנאגעג ןיב ךיא ןוא קיטנוז א ןעוועג זיא
 .וואנאכעשט ןייק ןעמוקעגנא געוו ןרעווש א ךאנ ןוא ,ייז ןופ רענייא יוו
 ,טארנעדוי א אד זיא וואנאכעשט ןיא זא טסווורעד ךיז באה ךיא

 ןראוועג זיא ןשיווצניא רעבא ,ייז טימ גנודניבראפ א טכוזעג באה ןוא
 טכוזעג ןוא ןסאג עכעלטע טרעגאלאב ןבאה ןשטייד יד .למוט א
 זיוה עטזאלראפ א ןיא ןטלאהאב ךיז באה ךיא .ןדיי ענעטלאהאב
 ךיא באה רעטעפש .ליטש ןראוועג זיא׳ס זיב ןסעזעגרעביא טראד ןוא
 ערעזדנוא ןענעז סאד זא ןעזעג באה ךיא רעבא ,רימ ןבענ טירט טרעהעג
 םוצ ןעמוקוצוצ יוו טרימראפניא רימ ןבאה ייז .סיורא ןיב ךיא ןוא
 רעד זא טרעלקרעד ייז ןופ רענייא רימ טאה טראד .טארנעדוי
 ,ךעלרעפעג זיא דיי ןקיטרא טשינ א ראפ וואנאכעשט ןיא טלאהפיוא

 אד זיא טראד ,עוואלמ ןייק ןראפרעבירא ןטארעג רימ ןבאה ייז ןוא
 ייז .ןטלאהאבסיוא ןענעק ךיז ךיא לעוו טראד ןוא ןדיי ראפ אטעג א
 ןיא .עוואלמ ןייק ןעמוק וצ יוזא יוו עגארפ יד ןזייל ןפלאהעג רימ ןבאה
 ןוא גייצנירג טריפעג ןבאה סאוו סאטיוא טסאל יד ןופ םענייא
 ךיא ןוא סנטסאק יד ןשיווצ ץאלפ א טגראזאב רימ ייז ןבאה לפאטראק
 ןוא שינרעטאמ ,ימ ליפ ךאנ ןוא ,עוואלמ ןייק םולשב ןעמוקעגנא ןיב

 .אטעג ןיא ןיירא ךעלדנע ךיא ןיב קערש

 עוואלמ אטעג ןיא

 וצ קערש א ןעמונעגמורא ךימ טאה עגאל ערעווש ןיימ ץארט
 .עוואלמ אטעג ןיא ןדיי יד ךיז ןעניפעג סע עגאל א ראפ טאוו ןיא ןעז

 ןגעלעג זיא בוטש עדעי ןיא .סיורג רעיוהעגנוא ןעוועג זיא רעגנוה רעד
 וצ טשינ — ןעגנוגנידאב עראטינאס יד .רעמ רעדא רעקנארק ןייא
 ןלעפאב עיינ גאט ןדעי ןבעגעג ןשטייד יד ןבאה וצרעד ןוא .ןדיילרעד
 עיצאקאווארפ וצ לטימ א .ןבעל סאד ןצריקראפ וצ רעמ ךאנ יוזא יוו
 ןוא ןיירא טשינ .אטעג םעד סורא ייצילאפ עשידיי יד טנידעג ייז טאה
 ןדליש עסיורג גנאגניירא םייב ןעגנאהעגפיוא ןבאה ייז .סיורא טשינ
 .רארעט רעד ןגיטשעג זיא סעלא םעד ץארט ."סופיט" טפירשפיוא ןטימ

 ךיז ןלעטשוצ אטעג ןופ ןדיי עלא ןפורעג ייז ןבאה גאט ןייא
 ייווצ טפאכעג ןבאה ייז זא סיורא ךיז טזייוו .ץאלפ קראמ ןפיוא
 ,הבנג ןיא טקידלושאב ייז ,לפאטראק עכעלטע טימ ךעלגניי עשידיי

 ןעזעג רימ ןבאה ץאלפ ןפיוא קידנעמוק .טיוט םוצ טפשמראפ ןוא
 ריפ יד טכארבעג ןעמ שאה םעד ךאנ ךיילג ןוא ,תוילת ריפ טיירגעגוצ
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 רעטאפ א ,רעטירד רעד ,ךעלגניי ייווצ יד ןעוועג ןענעז סאד .תונברק
 טלגנירעגמורא ןעוועג ןענעז רימ .דיי א ךאנ ןוא ייז ןופ םענייא ןופ
 ןזייווסיורא טעוו סע רעוו זא ןעוועג זיא לעפאב רעד ןוא רעטילימ טימ
 רימ .ןרעוו ןסאשרעד ךיילג טעוו יירשעג רעדא ןייוועג ךרוד רעיורט
 רעכעלקערש רעד וצ טקוקעגוצ ךיז ןראצ ןוא קאטייוו טימ ןבאה

 .אטעג ןיא טרעקעגמוא ךיז פעק עטזאלעגפארא טימ ןוא עידעגארט

 עלא זא גנוכאמטנאקאב א אטעג ןיא ןענישרע זיא גאט ןייא
 סטעברא ןיא ןלעטשוצ ךיז ןלאז קיאעפסטעברא ןענעז עכלעוו רענעמ
 ןעיוב טקישעג זדנוא טאה ןעמ .עטשרע יד ןופ ןעוועג ןיב ךיא .טמא
 זדנוא טאה ןעמ .אצינרעשט ףראד ןקיאייברעד ןיא ןעייסאש
 זדנוא זיא טאנאמ ןיא לאמ ןייא ןוא ,ןקאראב ןיא טריטראווקנייא
 רעזדנוא ןופ טייוו טשינ .אטעג ןיא םייהא ןראפ וצ טביולרע ןעוועג
 רימ ןוא ,ןטאדלאס עשיסור ןופ רעגאל ןגנאפעג א ןעוועג זיא הנחמ
 .עקילדנעצ ןופ סעפורג ןיא ןרישראמ גאט ןדעי טעמכ ןעז ייז ןגעלפ

 םיוק ,עסאלב ,עטראדעגסיוא .רעכעלקערש א ןעוועג זיא ןעזסיוא רעייז
 ןזאל ייז ןגעלפ ןשטייד יד .סיפ יד ףיוא ןענאטשעג ןענעז ייז סאוו
 ןגעלפ סאוו ןרעיופ עשיליופ יד ךרוד ךעלסיב וצ טזייפשעג .ןרעגנוה
 טלעטשעגנייא ןבאה ייז .ייסאש םוצ רענייטש רענעגעוו ערעייז ןיא ןריפ
 .ןסע ךעלסיב ייז טגנאלרעד ןגעוו ענעדיישראפ ךרוד ןוא ןבעל רעייז

 םישודקה רעי ןיא ןייארעפ רענישזבאד ןופ רעהעטשראפ
 ,םקאוונעזאר הדוהי ,(אקנאלקשארבאד) רוד םהרבא :סקניל וצ סטכער

 יקסוואלעיב לאיחי בקעי ןוא ןהכ בקעי ,(אקפיל) יקצינילאפ תידוהי
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 ןעוו .טלאצאב ןבעל רעייז טימ ראפרעד ןבאה ןרעיופ ייווצ רעבא
 רעקיאייברעד רעד ןיא טריפעגקעווא ייז ןעמ טאה טפאכעג ייז טאה׳מ
 ץאלפ א ףיוא לטעטש עצנאג סאד ןפורעגפיונוצ ,שטינסארפ לטעטש
 .ןעגנאהעגפיוא ייז ןוא תוילת 'יווצ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענעז סע ווו
 וצ גאט ןופ רערעווש ןראוועג זיא עוואלמ אטעג ןיא עגאל יד
 ןעמוק ןגעלפ רימ תעשב .ןוקע ןייק ןעוועג טשינ שממ זיא סע .גאט
 רעדא גנודיילק לטיב א ןעמונעגפיונוצ רימ ןבאה אטעג ןיא םייהא
 עקיטראד טימ רימ ןגעלפ טעברא רעד וצ קידנראפקירוצ ןוא ,ךיש
 א ,ןזיוה ראפ א ןבעג ייז ןגעלפ רימ .שיוטסיוא ןא ןכאמ ןרעיופ
 זייפש לטיב א שיוטסיוא ןיא ןעמוקאב ןוא ךיש ראפ א רעדא לדיילק
 זיא זייפש לטיב סאד אטעג ןיא ןעגניירב ןגעלפ רימ טאוו גאט םעד
 ןופ טרעקעגמוא ךיז באה ךיא ןעוו לאמנייא .בוט־םוי א ןעוועג שממ
 ןעמ .ץיה עכיוה ןעמוקאב ךיא באה אטעג ןיא םייהא טעברא רעד
 ןעמוקאב ךיא באה טראד ןוא ,לאטיפש ןיא טריפעגקעווא ךימ טאה
 .סעקנאב ןלעטש ןיא טקירדעגסיוא ךיז טאה טאוו ,ףליה עקירעהעג >ד

 טאה טריפס םעד ןדנוצעגנא טאה רעטסעווש יד תעשב לאפוצ א ךרוד
 ןוא ןענערב ןעמונעג טאה טע ,טעב ןפיוא ןסאגעגסיוא לטיבא ךיז
 טרעיודעג טאה טע .ןראוועג טנערבוצ קראטש ךיוא ןיב ןיילא ךיא
 סאד ןוא ,ןראוועג טלייהראפ ןענעז ןדנווו עניימ זיב טייצ ערעגנעל א
 רעכלעוו ,אטעג ןיא ראטקאד ןשידיי ןופ טייהנבעגרעביא יד קנאדא
 רעטעוו רעד ןעוו .אטעג ןיא סופיט ןופ ןבראטשעג לטיבא רעטעפש זיא

 .ןייגסיורא ןעגנאפעגנא ןיוש ךיא באה רעמיראוו לטיבא ןראוועג זיא
 .אטעג ןיא רארעט םעד טקראטשראפ ןשטייד יד ןבאה לייוורעד

 רעד ןיא טארנעדוי ןופ רעייטשראפ םעד ןפורעג ייז ןבאה לאמ ןייא
 ךאנ ןבאה ייז .ןעמוקעגקירוצ טשמ רעמ זיא רע ןוא רוטנאדנעמאק
 לעפאב א טימ אטעג ןיא תמ ןטימ ןטסאק םעד טקישעגרעביא םעד
 יד טריטסערא ייז ןבאה רעטעפש .ןבארגאב ךיילג ראנ ןענעפע טשינ
 ייז ןוא אטעג םעד םורא טיהעג טאה עכלעוו ייצילאפ עשידיי
 ןדיי עגנוי קיצפופ ןעמונעגסיורא ייז ןבאה םעד רעסיוא .טעדראמרעד
 ןבארג ןסייהעג ,טאטש ןרעטנוא טריפעגסיורא ייז ,ערעטלע 50 ןוא
 זיא טכאנייב .אטעג ןיא טקישעגקירוצ ייז ןוא ,בורג עגנאל ןייא
 טימ טליפעגנא ךיז טאה בורג יד ןוא ןגער רעסיורג א ןעגנאגעג
 גאטראפ ןוא ,טרעטשעג טשמ ןשטייד יד טאה סאד רעבא .רעסאוו
 ןעמעלא ייז ,ןדיי טרעדנוה יד טריפעגסיורא רעדיוו ייז ןבאה
 .רעסאוו בורג רעד ןיא סרעפרעק ערעייז ןפראוועגניירא ןוא ןסאשרעד
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 א ןפאשעג ןוא ר$סאוו יד טימ טשימעגסיוא ןיז טאה טולב סאד
 .טולב ןופ ךייט ןסיורג

 טימ ןכוזאב אטעג סאד רעטפע ןעגנאפעגנא ןבאה ןשטייד יד
 1942 רעמוז רעד .זייווקיצנייא ןשטנעמ יד ןדראמרעד וצ הנווכ רעד

 ייסאש יד טלעטשעגפא ןבאה ןשטייד יד ןעוו רעביראפ טעמכ ןיוש זיא
 יד ןופ ןרעיופ יד ייב טעברא דלעפ וצ טלייטעגוצ זדנוא ןוא טעברא
 עלא זא לעפאב א ןעמוקעגנא זיא לאמ א טימ .רעפרעד עקימורא
 ןיא זא ךיז טייטשראפ .עוואלמ אטעג ןיא ןרעקמוא ךיז ןפראד ןדיי
 עלא אטעג ןיא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ןבאה ,ייווצ ,גאט א ןופ ףיולראפ
 טגאיעג ןבאה תועומש .טנגעגמוא יד ןיא טעבראעג ןבאה סאוו ןדיי
 .ןעגניירב טעוו ןגראמ רעד סאוו טסווועג טשינ טאה רענייק ןוא תועומש
 ןופ ןדיי עלא זא לעפאב א ןעמוקעגנא זיא גאט ןלעה א ןיא
 רעד יוו םעד ךאנ .ץאלפ קראמ ןפיוא ןעלמאזראפ ךיז ןפראד אטעג
 טלעטשעג ,עיצקעלעס א טריפעגכרודא ייז ןבאה ,טליפעגנא ךיז ץאלכ
 רימ ןבאה טלאמעד .רעדנוזאב ןשטנעמ ערעטלע ןוא רעדנוזאב עגנוי
 ראפ ןרעגאל סגנוטכינראפ ןריטסיזקע סע זא ךעלסיב וצ טסווועג ןיוש
 ןדיי לאצ א וצ ןטיירג ןשטייד יד זא ןעוועג זיא העומש יד ןוא ןדיי
 טזאלעג ךיז ןבאה עיצקעלעס רעד תעשב .ןרעגאל סגנוטכינראפ יד ראפ
 טייז רעד ףיוא זא טגאזעג טאה רענייא .ןעגנוניימ ענעדישראפ ןרעה
 סע .רעסעב זיא רעביאנגעק זא טהנעטעג טאה רעטייווצ א ,טוג זיא
 יד ןבאה המוהמ רעד ןיא .קירוצ ןוא ןיה ףיולעג א ןראוועג זיא
 טיוט ןלאפעג זיא יורפ עגנוי א ןוא רעוועג טימ טצונאב ךיז ןשטייד
 ןעמעלא ןעמ טאה ליטש ןראוועג זיא סע ןעוו .ןעיירעסיש יד ןופ
 ייווצ .ףור ןדעי וצ טיירג ןייז וצ ןדלאמעג ןוא ןבירשראפ ץאלפ ןפיוא
 םעד טעמכ .ץאלפ םוצ ןפורעג רעדיוו זדנוא ןעמ טאה רעטעפש געט
 ןוא ןבירשראפ ןעמעלא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,טלא ,גכוי אטעג ןצנאג
 טראפשעגניירא זדנוא ןעמ טאה טראד .עיצאטס ןאב רעד וצ טקישעג
 ןעמונעגקעווא ןדעי ייב ןעמ טאה םדוק ןוא ,ןענאגאוו טסאל יד ןיא
 .ןכאז טרעוו ערעדנא רעדא טלעג ,דלאג : טאהעג טאה רע סאוו סעלא
 יורפ א ןעוועג .ןטלאהאבסיוא סעפע טווורפעג טשינ טאה רענייק
 יסאשרעד ךיילג זיא יז ןוא ,ןייש קראמ 10 א ןטלאהאב טאה עכלעוו
 תונחמ סגנוטכינראפ יד ןופ טסווועג ןיוש ןבאה רימ יוו תויה .ןראוועג
 טיול ןעז טנעקעג קידנראפ רימ ןבאה ,ץיוושיוא ןוא עקנילבארט
 .ץיוושיוא ןייק זיא זדנוא טריפ ןעמ ווו געוו יד זא סעיצאטס יד

 א ןעוועג זיא אד .טלעטשעגפא גוצ רעד ךיז טאה ןראפ גאט ייווצ ךאנ
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 ןייג טונימ עכעלטע ךאנ ןוא ןענאגאוו יד ןופ ןייגוצסיורא לעפאב
 טארד עקידעכעטש ןופ טיולפ ןכיוה א ראפ ןענופעג ךיז רימ ןבאה
 דלאב .יירפ ןבעל סאד טכאמ טעברא :טפירשפיוא עסיורג א טימ

 .ץיוושיוא זיא סאד זא טסווורעד ךיז רימ ןבאה

 ץיוושיוא ןיא

 ןופ רעיוט ןיא .1942 רעבמעוואנ ןט18 םעד סאד זיא ןעוועג
 ןזיוועגנא עלעקעטש ןיילק א טימ ןוא רעציפא ןא ןענאטשעג זיא רעגאל
 ןשטנעמ ערעטלע ןוא רעדניק ,ןעיו־ופ .סקניל רעוו ןוא סטכער רעוו
 הנווכ יד .טייז ןטייווצ א ןיא ןשטנעמ עטנוזעג עגנוי ןוא רעדנוזאב
 יד ןרעדליש וצ קירביא זיא׳ס .ראלק ןעוועג זיא גנוזייוונא רעד ןופ
 ןקידעכעטש ןופ טיולפ רעכיוה רעד .טייקמאזיורג ריא טימ הנחמ
 םתס ןוא ןדלאוועג ןוא ןעיירשעג יד ,ן־ואטקעלפער ןזיר יד טימ טארד
 ןיא טריקאל זדנוא טאה ןעמ .ןרעיוא יד טביוטראפ ןבאה רעדליפעג
 יד ףיוא רעמונ א טצירקעגסיוא זדנוא ךיילג ןוא קאראב ןסיורג א
 טאה רעכלעוו 76249 רעמונ םעד ןעמוקאב באה ךיא ,טנאה עקניל

 .גנואיירפאב יד וצ זיב טיילגאב ךימ
 רימ .ןאטעג טשינראג טעמכ רימ ןבאה געט ראפ עטשרע יד
 עכלעוו ןשטנעמ עטיוט בלאה יד ןעזעג ,ןסיורד ןיא ןענאטשעג ןענעז
 ,עסאלב ,סרעריפ טסימ ןוא רעקינייר סלא הנחמ יד ןיא טעבראעג ןבאה

 עכעלטע .רעדיילק ףארטש עטפיירטשעג יד ןיא ןאטעגנא ,עטראדעגסיוא
 ,רעגאל ןטייווצ א ןיא טריפעגקעווא זדנוא ןעמ טאה רעטעפש געט

 רעגאל א ןעוועג זיא סאד .ץיוושיוא ןופ רעטעמאליק ןביז ךרעב
 ןקאראב עסיורג 6 לכה ךסב .ןעיוב ןביוהעגנא טשרע טאה ןעמ ןכלעוו
 טיולפ רעכעלנע ןא .ינק יד רעביא זיב סעטאלב .ענעגנאפעג 800 טימ
 ןופ גנוגעוואב ערענעלק א רעבא ,ץיוושיוא ןיא יוו יוזא סמרוט טימ
 םענייא ןיא ןפאלש םוצ ץאלפ א טלייטעגוצ זדנוא טאה׳מ .ןשטנעמ
 ןעניווועגוצ ןביוהעגנא ךיז ךיא באה זייווכעלסיב ןוא ןקאראב יד ןופ
 ןקאראב ךאנ ןעיוב ןעוועג זיא טעברא רעזדנוא .ןבעל רעגאל םוצ
 ךעלכעזטפיוה ,ןשטנעמ טימ ןראוועג טליפעגנא דלאב ןענעז עכלעוו
 באה ךיא .סאטעג ענעדישראפ ןופ טכארבעג טאה׳מ עכלעוו ןדיי
 סנטסיימ .ןדיי רעניפיר ןוא רענישזבאד עכעלטע טנעקרעד טראד
 ןיהא טאה ןעמ .דנאלשטייד ןוא דנאלאה ןופ ןדיי ןעוועג סאד ןענעז
 סלא טנידעג ןבאה עכלעוו רעכערבראפ עשטייד ךיוא טכארבעגרעבירא
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 רעדנעל ןופ ןטסירק ןעוועג ךיוא ןענעז טראד .רעגאל םעד ןופ םירמוש
 ראפ ןשטנווועג ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו ,ןשטייד יד ןופ טריפוקא

 .ךייר ןטירד םעד

 הנחמ סטעברא עיינ א ןיא

 ןקאראב יד ןלעטשפיוא טקידנעראפ ןבאה רימ יוו םעד ךאנ
 עבאגפיוא סנעמעוו אדנאמאק יוב יד וצ טלייטעגוצ זדנוא ןעמ טאה
 ןעמוקאבסיורא וצ סעיצאניפאר ןוא ןקירבאפ ןעיוב וצ ןעוועג זיא סע

 ןוא עכעלטע ןופ חטש ןזיר א ןעוועג זיא סאד .ןליוק ןופ ןיזנעב
 ףיוא ןבארגעג ןבאה רימ .טארדאווק רעטעמאליק קיצנאווצ
 .סלעבאק עשירטקעלע טגיילעג ןעמ טאה טראד .גנאל סרעטעמאליק

 .ןקירב טיובעג ןוא ןרער ראפ סנבארג ןבארגעג רימ ןבאה ךיוא

 סאד ןלעטשפיוא ןטימ טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז רעטעברא רעטרעדנוה
 יד יוו ןראוועג טריפעגסיוא טשינ זיא טעברא יד רעבא .קרעוו ןזיר
 רעטעברא יד טאוו ראפרעד טושפ ,ןבירשעגראפ ןבאה ןרענישזניא
 זיא׳ס ןעוו ןייטשפיוא ןגעלפ רימ .ןעמוקאב טשינ ןסע ןייק ןבאה
 .0 ןרעטנוא 5״ טכיירגרעד טאה טאוו טלעק א ןיא רעטצניפ ןעוועג ךאו

 ,ןעמוקעג זיא רעריפרעגאל רעד זיב העש עבלאה א ןענאטשעג וענעז ריט
 לקיטש ןיילק א ןעמוקאב רימ ןבאה ןאד ןוא טלייצעגרעביא זדנוא
 — עוואק ןפורעג טע טאה ןעמ ,עוואק עצראווש פאט א ןוא טיורב

 ץאלפ םעד ףיוא טעברא רעד וצ טרישראמקעווא םעד ךאנ ןוא
 טרישראמ ןבאה רימ .רעגאל ןופ טייוו טשינ ןענופעג ךיז טאה רעכלעוו
 זיא ענייא עדעי רעביא ןוא רעטעברא 50 זיב 30 ןופ סעפורג ןיא
 פוז א ,גאטימ ןעמוקאב רימ ןבאה רעגייזא 12 .״אפאק״ א ןעוועג
 ןקיטעז טפראדעג זדנוא טאה עכלעוו זייפש לעמ א טימ זארג ןופ
 ןופ קירוצ קידנעמוק ןעמוקאב ןבאה רימ טאוו טיורבטנווא םוצ זיב
 ןיילק א טימ פוז עטכידעג א ןופ ןענאטשאב זיא טאוו ,טעברא רעד
 א ןופ וליפא רעגנוה םעד ןליטש וצ גונעג טשינ טייוו ,טיורב לקיטש
 זייפש עכלעזא רעטנוא זא ךיז טייטשראפ .רעטעברא ןרעווש טשינ
 קיאעפמוא ןוא קנארק ןראוועג זדנוא ןופ ליפ ןענעז ןעגנוגנידאב
 ןעזעג טאה רעריפ רעגאל רעד ןעוו .געט עכעלטע ךאנ ,טעברא רעד וצ
 זיא טעברא רעד וצ ןייגוצסיורא קיאעפ טשינ זיא רעטעברא ןא זא
 טשינ םיא ןעמ טאה רעמ ןוא רעגאל םעד ןופ ןראוועג טגיטייזאב רע

 .ןעזעג
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 רעסיורג טימ טנכייצעגסיוא ךיז טאה 1942—43 רעטניוו רעד
 ייב ןגארטעג ןבאה רימ עכלעוו רעדיילק רעגאל עטפיירטשעג יד .טלעק
 יוו רעמ ןוא רעפרעק םעד ראפ ץוש עכאווש א ןעוועג זיא טעברא רעד
 .רעטעברא יד ןופ םענייא ייב ןראוועג ןריורפעגפא רבא ןא זיא לאמ ןייא
 רעד .טכילפ רעייז ןריפסיוא רעטעברא ךס א טרעטשעג טאה טלעק יד
 ־געייגמייהא ןוא ןענכייצאב רעטעברא םעד טגעלפ רעעזפיוא רעשטייד
 רעטעברא םעד ןטעבעג ןוא ןפראוועג רעטנורא לטיה ןייז רע טאה קיד
 רעד ןוא סאש א טרעהרעד ךיז טאה ןאד .ןביוהפיוא ןייג סע לאז רע
 ראפ ןבעגעגפא טאה רע סאוו טכיראב םעד .טיוט ןלאפעג זיא רעטעברא
 ןיא .ןפיולטנא טלאוועג טאה רע זא טעטיולעג טאה רוטנאדנעמאק רעד
 תוירזכא יד .גנונכייצסיוא ןא ןעמוקאב רעעזפיוא רעד ךאנ טאה ירפ רעד
 רימ ןעוו זא ךעלקערש ןוא סיורג יוזא ןעוועג זיא סרעעזפיוא יד ןופ
 ךעלקעז טנעמעצ טימ ןדנובעגמורא ךיז ,טסארפ ןסיורג א ןיא ,ןבאה
 טאה ךעלגעט גאט .ן־ואוועג טפארטשאב רעווש ראפרעד רימ ןענעז
 ןענעז עכלעוו רעטעברא לאצ עטרענעלקראפ יד ןקרעמאב טזאלעג ךיז
 ןעמ טאה עקנארק ןוא עטכאוושעגפא .טעברא רעד וצ ןעגנאגעגסיורא
 טנאקאב ךיז ךיא באה לאפוצ א ךרוד .טעדראמרעד ןוא טריפעגסיורא
 רעביא טצעזעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,"אפאק" ןשיכעשט א טימ
 רעשיטילאפ א ןעוועג רע זיא ןיילא .טעברא שזאטנאמכיוה
 ןוא אדנאמאק ןייז ןיא טנדראעגנייא ךימ טאה רע .רעטריטסערא
 זיא טכיזפיוא רעטעברא יד .ראי 2 טעמכ טעבראעג ךיא באה טראד
 טליפעג ןלאפ עלא ןיא ךיז ןבאה רימ ןוא ,טנעה עליוויצ ןיא ןעוועג
 יד בילוצ זיולב עטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא טעברא יד .רעיירפ
 ןפיוא יוו ךיוה רעד ןיא טליפעג רעקראטש ךיז טאה סאוו טלע.ק
 ןעמעראוורעד וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג זדנוא טאה׳מ רעבא .ןדאב
 ןבאה עכלעוו ןטייקכעלמעווקאב עכלעזא ךאנ ןוא רעייפ ייב טנעה יד
 ןא ךיז רימ ןבאה ןסע טימ .טעברא גאט םעד טרעטכיילראפ זדנוא
 רע ןוא דמעה א אפאק םעד טכארבעג ךיא באה טא .ןבעגעג הצע
 ןענעז רעעזפיוא עלא .טיורב לאמ עכעלטע ןבעגעג ראפרעד רימ טאה
 קידנעעז ,דיילטימ טאהעג זדתא טימ ןבאה ייז ןוא עליוויצ ןעווע1

 .לרוג ןרעטצניפ רעזדנוא
 ןענאלאשע עיינ רעגאל רעזדנוא ןיא ןעמוקעגנא ןענעז לייוורעד
 ןעמ .וו.א.א דנאלאה ,ןראגנוא ,עטיל ,ןליופ :עפארייא ץנאג ןופ ןדיי
 ףיוא רעבא ,ענעסירעגפא ,ןענאב עלעיצעפס ןיא טכארבעג ייז טאה
 זא ךיז טייטשראפ .טכעלש טשינ ןעזעגסיוא ייז ןבאה רעטכיזעג יד
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 ןוא ,סאלב ,ךאווש ןראוועג ייז ןענעז ,רעגאל ןיא ןלייוו וצרוק א ךאנ
 ןלעטימ ןיא ןשטנעמ יד ןפארטעג סע טאה סנטסיימ .טראדעגסיוא
 ־סנבעל ערעווש יד וצ ןסאפוצ טנעקעג טשינ ךיז ןבאה עכלעוו רעטלע
 טריפעגקעווא ןעמ טאה ךעלגעט גאט .הנחמ רעזדנוא ןיא ןעגנוגנידאב

 .ןעזעג טשינ ייז ןעמ טאה רעמ ןוא עקנארק עקילדנעצ
 ןשינעעשעג עשיגארט עלעיצעפס טלעפעג טשינ ךיוא ןבאה סע
 עטיל ןופ לגניי ןשידיי א ןשטייד יד ןקידלושאב טא : הנחמ רעד ןיא.
 םוצ .הנחמ רעד ןיא רעוועג ןעלגומשניירא טלאוועג טאה רע זא
 א טכארבעגפארא ןעמ טאה ןעגנעה ךרוד לייטרוא םעד ןריפסיוא
 ןעמעלא ,הכאלמ רעד וצ טסילאיצעפס א ,ץיוושיוא ןופ רעציפא ןשטייד
 ןופ ןגיוא יד ראפ ןוא ,ץאלפ סנאיצוקעזקע םעד ףיוא ןפורעגסיורא
 ןקרעמאב וצ יאדכ זיא סע .ןעגנאהעגפיוא םיא סרעיושוצ רעטנזיוט
 טא .גנוניישרע עטפא ןא ןעוועג ןענעז רעגאל םעד ןיא תוילת יד זא
 עכעלטע ןעמ טאה ךיילג ןוא ךיז ןשיווצ ןגאלשוצ סאפאק יד ךיז ןבאה

 .ןעגנעה םוצ טלייטרואראפ ןוא טפשמ םוצ טלעטשעג ייז ןופ
 ןביוהעגנא רעמ ןוא רעמ ןבאה טנארפ ןשיסור ןופ ןטכיראב יד
 ןופ ןראוועג זיא גנוריפפיוא רעייז ןוא טכאמ עשטייד יד ןגראזאב וצ
 עשיסור יד וצ גנואיצאב יד .שירעטסיה רעמ ןוא רעמ ץלא גאט וצ גאט
 טריזינאגרא ןבאה ייז יוו םעד ךאנ רעלאטורב ןראוועג זיא ענעגנאפעג
 ןוא רעטעברא יד ןטילעג ןבאה רעקינייוו טשינ ןוא ,תוחירב עכעלטע
 סאד ןקידנעראפ םייב טייקיסעלכאנ רעייז ראפ רעעזפיוא יד ךיוא
 ןופ ןיזנעב ןעיצ טפראדעג ןבאה ןשטייד יד עכלעוו ןופ קרעוו עסיורג
 .ןיזנעב ןופ לגנאמ םעד ןליפ ןעגנאפעגנא ייז ןבאה זייווכעלסיב .ןליוק

 עכלעוו הלפמ רעייז ןגעוו ןרעטנענרעד ןביוהעגנא ךיז ןבאה תועומש
 ןופ ןקרעמאב טנעקעג סאד טאה׳מ .טנארפ ןשיסור ןפיוא ןא טמוק

 .רעפוצרפ ערעייז
 טרעהרעד ךיא באה קאראב ןיימ ןופ קידנעייגסיורא לאמנייא
 טשינ סעבמאב עכעלטע ןלאפעג ןענעז לאמא טימ ןוא טעמישז סע זא
 עסיורג סאד טיובעג טאה׳מ ווו גנוטכיר רעד ןיא רעגאל ןופ טייוו
 ןוא ןענאלפארע ןופ סעילאווכ עכעלטע ןעמוקעגנא ןענעז יוזא .קרעוו
 גאט ןטשרע םעד ןיוש .קרעוו עסיורג סאד טרידראבמאב רדסכ ןבאה
 טניווועג ןבאה עכלעוו ,ענעגנאפעג עשילגנע 30 ןראוועג טעגרהעג ןענעז
 ןסיורג םעד ןופ רעטעברא טרעדנוה רעבירא .קאראב ןלעיצעפס א ןיא
 טעגרהעג ןענעז רעטעברא טנזיוט 30 טעבראעג ןבאה סע ווו קרעוו
 טקידנעעג ןעוועג טעמכ ןיוש זיא טאוו קרעוו עסיורג סאד .ןראוועג
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 טימ ראי ייווצ רעבירא טרעיודעג טאה ןכלעוו ןופ ןעיובסיוא רעד ןוא
 בורח ןצנאגניא זיא רעטעברא רעטנזיוט עקילדנעצ ןופ ףליה רעד
 טשינ טאה רענייק ןוא גנאל ןכא,וו טנערבעג טאה ץלא ;ןראוועג
 רעד ףיוא טיירפעג עלא ךיז ןבאה רימ .רעייפ םעד ןשעל טווורפעג
 עקידלושמוא ערעזדתא טנייוואב רימ ןבאה ךיילגוצ רעבא ,הלפמ
 טעמכ ,גנורידראבמאב יד ןופ ןלאפעג ןענעז עכלעוו תונברק טרעדנוה
 טעמכ טכוזאב זדנוא ןבאה עטריאילא יד ןופ ןענאלפארע יד .ןדיי עלא
 ןענעז ייז תעשב ןפאשעג ךיז טאה טאוו הלהב יד ןוא ,גאט ןדעי

 .עכעלקערש א ןעוועג זיא ןעמוקעגנא

 זייווקיצנייא ןבאה ןרענישזניא יד ןוא סרעטסיימ עשטייד יד
 טעוו טאוו ,ןטכארט ןעגנאפעגנא ןבאה רימ ןוא ,ןזאלראפ ןביוהעגנא
 זדנוא וצ .רעכיז ןעוועג ןיוש זיא הלפמ עשטייד יד .זדנוא טימ ןייז
 .ןסור יד ןופ ןעמונראפ ןיוש זיא וואקארק זא העידי א ןעגנאגרעד זיא

 רימ רעבא ,זדנוא וצ ןענעפנח ןעגנאפעגנא ךיז ןבאה ןשטייד עליוויצ יד
 ענעגנאפעג עשיסור ןופ עפורג א טאה לייוורעד .טיורטעג טשינ ייז ןבאה
 ןבאה ןשטייד יד .םיא ךרוד ןפיולטנא וצ לענוט א ןבארג טווורפעג
 ןבאה גנואיירפאב רעד ראפ געט עכעלטע ראנ ןוא טקרעמאב סאד

 .ןסאשרעד עלא ייז ייז

 ןראוועג גאט וצ גאט ןופ זיא ןשטייד יד ןופ גוצצקירוצ רעד
 ,ץלאה טימ טצייהעג ןיוש ןעמ טאה ןענאב יד .רעמ ןוא רעמ קיטנעק

 םינמיס עלא יד טא — ןטייווצ םעד טפעלשעג טאה ליבאמאטיוא ןייא
 זיא ןשטייד יד ןופ הלפמ יד ןוא עדנע וצ זיא גירק יד זא ןזיוואב ןבאה
 ביוא ןעוועג זיא אד ענעגנאפעג עשידיי יד ןופ עגארפ יד רעבא .רעכיז

 .הלפמ רעייז ןעז וצ ןבעלרעד ןלעוו רימ

 הנחמ יד ןזאלראפ רימ

 ןזאלראפ עלא רימ זא לעפאב א ןעמוקאב רימ ןבאה גאט ןייא
 ןופ גתטכיר רעד ןיא סיורא זדנוא טריפ ןעמ ןוא רעגאל םעד
 ןעוועג זיא סאד .ןסע גונעג טימ טגראזראפ ךיז באה ךיא .דנאלשטייד

 ןיימ ךאנ ראי ייווצ טקנופ ,1944 רעבמיעוואנ ןטסקיצנאווצ םעד
 ןופ ןטאדלאס טימ טכאוואב ."אניוב" רעג־אל ןיא רעהא ןעמוקנא
 רימ ןבאה — טנארפ ןפיוא ןעוועג ןענעז עגנוי יד — רעטלע ןרעכעה
 עיצאטס רעד ףיוא ןעמוקעגנא ןענעז רימ זיב ןרישראמ ןביוהעגנא
 .ןענאגאוו טסאל ןיא ןדאלעגנא זדנוא ןעמ טאה ןטראד .ץיוויילג

376 



 ןבאה עכלעוו ןענאלפארע ןזיוואב ךיז ןבאה ךיוה רעד ןיא רעבא
 סע .גנורידראבמאב עכעלרעהפיואמוא רעייז טימ ןעלמיה יד ןטכיולאב
 טשינ טאה רענייק רעבא ןפאלטנא ןענעז ליפ ,הלהב א ןראוועג זיא
 קחצי ,רענישזבאד א טנגעגאב ךיא באה געוו ןפיוא .ןיהווו טסווועג
 ןעוו׳עג ןיב ךיא טאוו סעד ץארט .קעווא ךיילג זיא רע רעבא ,םיובסונ

 .ןפיולטנא וצ טאהעג ארומ ךיא באה רעדיילק עליוויצ ןיא ןאטעגנא
 אד טאוו טראוועג ןוא דלעפ ןעיירפ א ףיוא ןסעזעג ןענעז רימ

 טסאל ןיא זדנוא ןריפניירא וצ לעפאב א ןעמוקעגנא זיא ןאד .ןעשעג טעוו
 .ןטייווצ םוצ רענייא טסערפעגנעמאזוצ ןענאטשעג ןענעז רימ .ןענאגאוו

 ןצעזקעווא טווורפעג ךיז ןבאה ןוא ןייטש טנעקעג טשינ ןבאה טאוו יד
 ןיא טפעלשעג ךיז טאה גוצ רעד .טיוט ףיוא ןראוועג ןטארטוצ ןענעז
 .רעסאוו לטיב א ןא ןוא ןסע ןא ,טכענ רעטניוו עטלאק ךעלרעפעג יד

 גוצ רעד ןעוו ,ירפ רעד ןיא גאט ןדעי .ןגילפ יוו ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ
 ןעמ טאה ,רעסאוו ןוא גנוצייהאב ןעמענפיוא טלעטשעגפא ךיז טאה
 .ןפראוועגסיורא טושפ ןבאה רימ עכלעוו עטיוט עקילדנעצ ןענופעג
 טראד ןוא ןזואהטואמ עיצאטס רעד ףיוא ןעמוקעגנא ןענעז רימ
 טשינ טכאמ עשירעטילימ עשטייד יד רעבא ןזאלפארא ןעמעלא טלאוועג
 ןענעז רימ .טשינ ץאלפ ןייק ןבאה ייז זא טגאזעג ןבאה ייז .טביולרע
 .ןילרעב ןבענ גרובנעינארא ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעטייוו ןראפעג אזלא
 סראפרעק עטיוט טימ טקעדאב ןעוועג זיא ןילרעב זיב געוו עצנאג יד
 .ןפראוועגסיורא ךעלגעט גאט ןבאה רימ עכלעוו ,ןאב רעזדנוא ןופ
 גאט ףלע ךאנ טלייצעג רימ ןבאה גרובנעינארא ןיא קידנעגייטשסיוא
 רימ טאוו טנזיוט ןעצ יד ןופ ןשטנעמ טגזיוט 3 לכה ךס — עזייר

 .אניוב רעגאל ןופ ןראפעגסיורא ןענעז רימ ןעוו ןעוועג ןענעז

 געט עכעלטע ראנ ןעוועג רימ ןענעז גרובנעינארא רעגאל ןיא
 זיא טע .ךעלרעהפיואמוא ןילרעב טרידראבמאב טאה ןעמ לייוו
 גרובנעסאלפ רעגאל ןיא זדנוא ןריפרעביא וצ לעפאב א ןעמוקעגנא
 טאוו רעגאל א ןעוועג זיא סאד .גראב א ףיוא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ןמוקעג טכאמ רעד וצ זיא רע יוו דלאב טיובעגסיוא טאה רעלטיה
 טשינ זיא׳ס רעווש רעייז ןעוועג זיא אד בצמ רעד .1933 ראי ןיא
 וצרעד .ןעוועג טשינ זיא ןסע ךיוא ןוא ןפאלש וצ טאוו ףיוא ןעוועג
 טאה ןעמ עכלעוו עטיוט עקילדנעצ ןקאראב יד םורא ןגעלעג ןענעז

 .ןייטש ןופ זיא גראב רעד לייוו ןבארגאב טנעקעג טשינ
 ןוא ,טכארטראפ ךיז ןוא רעטערב יד ףיוא ןגעלעג ןיב ךיא
 ייווצ ןעוועג ןענעז סאד .ןעמאנ םייב ןפור ךימ ךיא רעהרעד גנילצולפ

 3 דד



 .געוו עצנאג יד ןראפעג רימ טימ ןענעז עכלעוו ךעלגניי עקיראי 15
 טלאוועג טשינ ייז ייב באה ךיא רעבא ןסע טכארבעג רימ ןבאה ייז
 .ךיז ראפ ךיוא ןסע ןבאה ייז זא טרעכיזראפ רימ ןבאה ייז רעבא .ןעמענ

 ןופ ךיז ןעמוקאבוצסיורא יוזא יוו ןרעלק ןעגנאפעגנא באה ךיא
 א ךיז טביילק סע זא טסווורעד ךיז באה ךיא ןעוו ןוא ,רעגאל םעד
 ךיילג ךיז ךיא באה רעגאל ןטייווצ א ןיא ןייגוצרעבירא טראפסנארט
 םעד ןיא טראפ עכלעוו עפורג רעד ןא ןסאלשעגנא ךיז ןוא ןדלאמעג
 יד ןופ רענייא יוו טקרעמאב ךיא באה קידנעייגסיורא .רעגאל םעיינ
 טימ ךיז ןענעגעזעג וצ רעטצנעפ ןכרוד טנאה ןייז טימ טכאמ ךעלגניי
 ךיא סייוו ךעלגניי ייווצ יד טימ ןעשעג רעטעפש זיא סע סאוו .רימ

 .טנייה זיב טשיג

 ןעמוקעגנא ןענעז ןוא ןענאגאוו עטכאמראפ ןיא ןיירא ןענעז רימ
 רעגאל רעניילק א ןעוועג זיא סאד .טראגטוטש ןבענ גרעבנסעל ןייק
 ןבאה לענוט םעד ןיא .לענוט ןסיורג א ןבענ ןקאראב עטלייצעג טימ
 ןבאה רעניאקירעמא יד עכלעוו קרעוו גיוצגולפ א ןיא טעבראעג רימ
 רימ .ןטאש ייז טנעקעג טשינ רעבא טרידראבמאב ךעלרעהפיואמוא
 באה טרעטאמעגסיוא ןוא ךאווש .טכיש טכאנ יד טעבראעג ןבאה
 זא טסווועג ןבאה ןשטייד יד .סיפ עניימ ףיוא ןייטש טנעקעג םיוק ךיא
 טנעוו יד ייז ןבאה ,ייז ןופ טייוו טשינ ןיוש ןענעז רענאקירעמא יד
 ךיז ןלעוו רענאקירעמא יד לאפ ןיא ידכ ,טעווענימעג קרעוו סאד ןופ

 .ןסיירפיוא ץלא סאד ,ןרעטנענרעד

 זדנוא ןריפרעבירא וצ לעפאב א ןעמוקאב רימ ןבאה לייוורעד
 רעטצניפ רעד ןיא .1945 ץרעמ ןיא ןעוועג ויוש זיא סאד .ןענאד ןופ
 ןאב א ןיא ןיירא ,ןרישראמ ןעמונעג ןוא טלעטשעגנייא ךיז רימ ןבאה
 ןענאגאוו יד ןופ סיורא ןענעז רימ .טלעטשעגפא ךיז עדנוטש א ךאנ ןוא
 עלא ךיז ןבאה רימ .רעטילימ ןופ טלגנירעגמורא ןענופעג ךיז ןוא
 ןבאה עקינייא .ןענעגער ןעגנאפעגנא טאה לייוורעד .טצעזעקעווא
 זא גנונראוו א ןעמוקעג זיא ךיילג רעבא ןביוהפיוא ךיז טווורפעג
 ןענעז רימ .ליוק א טמוקאב ןביוהפיוא ןווורפ ךיז טעוו רעכלעוו רעדעי
 ןעמ טאה ןייב םוצ זיב עטצענעגכרוד .ירפ רעד ןיא זיב ןסעזעג יוזא
 ןענעז טראד .גנירעפאק ןעמאנ ןטימ רעגאל א וצ טריפעגוצ זדנוא
 רימ .דרע רעד ןיא סרעקנוב עטושפ ראנ ןעוועג טשינ ןקאראב ןייק

 עכעלטע ןבראטשעגסיוא גנאל טשינ ןענעז אד זא טסווורעד ךיז ןבאה
 ללכ ךיז ןבאה ןשטייד יד עכלעוו טייקנארק א ןופ ענעגנאפעג טנזיוט

 .ןשראפוצסיוא יז טריסערעטניא טשינ
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 ויא ןדאלעגנא רעטייוו זדנוא ןעמ טאה געט עכעלטע ךאנ
 טסווועג טשינ ןבאה ןשטייד יד .ליצ א ןא םתס טריפעג ןוא ןענאגאוו

 .זדנוא טימ ןאט וצ טאוו
 באה׳כ .טכעלש ןליפ ןביוהעגנא ךיז ךיא באה עזייר רעד תעשב
 רעשטייד רעד .ןפאלשעג ןיב ךיא ןוא ןטלאה טנעקעג טשינ פאק םעד
 א ןבעגעג רימ טאה ןאגאוו םעד טכאוואב טאה רעכלעוו טאדלאס
 ןעניר ןעמונעג טאה טולב סאד ןוא פאק ןיא סקיב םעד טימ פאלק

 .ןדנובראפ דנווו יד רימ ןבאה םירבח ןוא ,רימ ןופ
 רעגאל א ןיא ןגיטשעגפא רעטייוו רימ ןענעז םעד ךאנ ץרוק
 סע עכלעוו ףיוא ץאלפ ילפ א ןעוועג זיא טראד ."רעקאנאג" ןעמאנ ןטימ
 ייז ןיזנעב ןייק ןעוועג טשינ זיא׳ס רעבא ,ןענאלפארע ןענאטשעג ןענעז
 ןבאה דניירפ עניימ .ךא־ווש ןוא קנארק ןעוועג ןיב ךיא .ןגעוואב וצ
 ףליה יד ןעוועג זיא סאד .רעקוצ לטיבא טימ רעסאוו טכארבעג רימ

 רענעגנאפעג רעשיסור א ןגעלעג זיא רימ ןבענ .ןעמוקאב באה ךיא טאוו
 .טססוגעג טאה רעכלעוו

 ןוא ץאלפ ילפ םעד טרידראבמאב רעדנעלגנע יד ןבאה לייוורעד
 יד .טנערבעג לעה ןבאה ןעוועג טראד ןענעז עכלעוו ןענאלפארע עלא
 יד טצונעגסיוא ןוא ןיילא ןבילבעג רימ ןוא ןפאלוצ ךיז ןענעז ןשטייד

 .ןסע וכוז וצ טייהנגעלעג

 ןבאה ייז ןוא ייצילאפ סע סע ןעמוקעגנא ןענעז טייצ רעד ןיא
 ןייג טנעגעג טשינ ןבאה טאוו עכאווש יד .ן־וישראמ ןסייהעג זדנוא
 ־וקעגנא רימ ןענעז ןייג רעטעמאליק 26 ךאנ .ןסאשרעד ךיילג ייז ןבאה
 טשינ רימ ןבאה טראד .ףראדסנרא ןעמאנ ןטימ ףראד א ןיא ןעמ
 א ןיא ןיירא רימ ןענעז ,זדנוא רעביא ךאוו עקראטש ןייק טאהעג
 ךיז ןוא ,ייה ןוא יורטש טימ לופ ןעוועג זיא עכלעוו עלאדאטס
 רעטייוו ןענאד ןופ ןסאלשאב באה ךיא .ךעלטניב יד ןשיווצ ןטלאהאב

 .ליוו סע טאוו ןייז לאז ,ןייג טשינ

 יד רעטניה זיא גנואיירפאב ןופ גאט רעד זא טסווועג ןבאה רימ
 ־ינוא ךיז טאה ייצילאפ יד ןעוו רעבא ,טלעטשעגנייא רימ ןבאה ,ריט
 ןעגנאפעגנא ייז ןבאה ענעגנאפעג 11 ןלעפ סע זא ןעזעג ןוא טרעקעג
 ־איאב ערעייז טימ ןכאטשעג ןבאה ייז .עלאדאטס רעד ןיא ךיוא ןכוז
 ייז ןבאה ןאד .ןעמפעג טשינ םענייק רעבא ,יורטש יד ןיא ןטענ
 טאה סאד .ןסאשרעד עלא ייז ןוא ענעגנאפעג 10 ןופ עפורג א ןעמונעג
 ןענעז םעד קנאדא ןוא ןליפעג עשירעדרעמ ערעייז טקיאוראב לטיב א

 .ןראוועג לוצינ רימ
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 גמאיירפאב יד

 קיאור זיא סע זא טליפעג ןבאה רימ ןעוו טייצ לקיטש א ךאנ
 רענאקירעמא יד .ןכארקעגסיורא ןאמ ףלע עלא רימ ןענעז ןסיורד ןיא
 ליוויצ א טריזינאגרא ןבאה ןשטייד יד רעבא ןעוועג טשינ ךאנ ןענעז
 ןאט טשינ זדנוא לאז ןעמ זא טיהעגפא זדנוא ןבאה ייז ןוא ,ייצילאפ

 .1945 לירפא ןיא ןעוועג זיא סאד .סטכעלש ןייק

 טאה ןוא רעציזאבטוג רעשטייד א ןדלאמעג ךיז טאה םעד ןיא
 רע טאה םיא וצ קידנעמוק .טעברא ףיוא ךיז וצ ןדאלעגניייא זדנוא
 רע טאה געוו אזא ףיוא .ןטוג סעלא ןופ שיט א טריוורעס זדנוא
 טאה רע טאוו םישעמ עטוג ענייז טימ ןריטיליבאהער ךיז טלאוועג
 ךאנ .ןראי המחלמ יד ןיא ענעגנאפעג עשיסור ןוא עשיליופ ןגעק ןאטעג
 רימ ןבאה עלאדאטס רעד ןיא ןפאלשעג ןענעז רימ ןעוו ,געט עכעלטע
 .רעוועג ןישאמ ןופ יירעסיש ןוא רעדורעג א ירפ רעד ןיא 6 טרעהרעד

 רימ ןוא טקידנעעג ךיז טאה המחלמ יד זא ןענאטשראפ ןבאה רימ
 טאוו םעד ץארט .1945 יאמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סאד .יירפ ןענעז
 ןסעגראפ טנעקעג טשינ רימ ןבאה ןריובעג יינ טליפעג ךיז ןבאה רימ
 ןיא טבעלעגנעמאזוצ ךיז ןבאה רימ עכלעוו טימ תונבירק רעטנזיוט יד
 וצ ןעוועג הכוז טשינ ןבאה ןוא ,ראי ייווצ ןופ ךשמ ןוא אניוב רעגאל

 .םימלועל ומש חמי ,ןרעלטיה ןופ הלפמ יד ןעז
 ןבעל ןיימ ןעיוב ןעגנאפעגנא ךיא באה ןכארבעצ ןוא ךאווש
 רעד ןבילבעג ןיב ךיא סאד ליפעג ןרעטיב ןטימ רעבא ,יינספיוא

 .החפשמ רעטגייווצראפ רעסיורג ןיימ ןופ דירש רעקיצנייא

 ־מוא ערעייט עניימ ןופ גנוקיבייאראפ םוצ ןייז תורוש יד ןלאז
 רעטסעווש ןיימ ; ל״ז אלאצ ףלאוו ףסוי ןוא םירמ ,ןרעטלע עכעלסעגראפ
 ,לואש רעדירב ערעייט עניימ ;ןאמצלאטש םהרבא ןאמ ריא טימ לחר

 .תוחפשמ ערעייז טימ סעמומ ןוא סרעטעפ ,אלאצ רודגיבא ןוא המלש

 .אבר המש שדקתיו לדגתי
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 םורפ ינרוג

 גנראיירפאב רעד דאנ
 טיירפאב רעדורב ןיימ טימ ־ןעמאזוצ ךיא ןיב 1944 טסוגוא ןיא
 יד .עשראוו ןופ טייוו טשינ ףראד םענעפראווראפ א ןיא ,ןראוועג
 יד ןיא ןעוועג ךאנ זיא עשראוו ,טקידנעעג טשינ ךאנ ךיז טאה המחלמ
 גאט ןדעי ךאנ ןענעז ןרעגאל סגנוטכינראפ יד ןיא ,אנוש ןופ טנעה
 טקעדאב ןבאה עכלעוו סעראמכ עצראווש יד ;ןדיי רעטנזיוט ןבראטשעג

 .ןדנווושראפ טשינ ךאנ ןענעז ןעלמיה יד
 רימ ןבאה סרעקנוב יד ןופ סיורא ןענעז רימ יוו םעד ךאנ
 ןופ גנולעטש עכעלדנייפ יד בילוצ ףראד םעד ןזאלראפ וצ ןסאלשאב
 וצ זדנוא ןעוועג טיירג ןענעז עכלעוו ןופ לייט א ,ןרעיופ עקיטרא יד
 ןענעק עכלעוו תודע עקידעבעל ןייק ןזאלוצרעביא טשינ ידכ .ן־זראמרעד
 עשיטימעסיטנא עשינאגילוח רעייז ןקעדפוא טייצ רעד טימ ךאנ

 .סיצאנ יד ןופ רעפלעה עוויטקא סלא גנוריפפיוא
 קסנימ ןייק קעווא רימ ןענעז בצמ ןראלק טשינ םעד טא ןיא
 טראד ןוא ,(רעטאפ רעזדנוא ןופ טאטשסטרובעג יד) קצעיוואזאמ
 יד ןופ ןאמ 25 סורא ןופ עפורג א ןא ןסאלשעגנא ךיז רימ ןבאה
 .אטעג טראס א טרימראפ ןבאה עכלעוו סרעקנוב יד ןופ עטעוועטארעג
 ךיז ןבאה סנטייוורעדנופ ;ןגיוצעג ץלא ךאנ ךיז טאה המחלמ יד
 זא טלעטשעגראפ ךיז ןבאה רימ ןוא ןעמאלפ ןזיר ןקרעמאב טזאלעג
 .עשראוו טאטש טפיוה רעקידנענערב רעד ןופ ןעמאלפ יד ןענעז סאד

 .ןרעה טוג ץנאג טזאלעג ךיז טאה ןטאמראה יד ןופ שער רעד ךיוא
 ןיא ןעקנאט עשיסור יד ןגיוצעג ןיוש ךיז ןבאה ןגעוו יד ףיוא
 ־ראמכרוד ןבאה רעטילימ ןופ תונחמ עסיורג .עשראוו ןופ גנוטכיר רעד
 באה ןדיי יד ןשיווצ .ןדיי לסיב שביה א ייז ןשיווצ ,טאטש יד טריש
 ןופ לקינייא ןא ,יקסניט ןואיל ,ןאמסדנאל א םעניימ ןפארטעגנא ךיא
 ןוא טכוזאב טפא זדנוא רע טאה טראד ןלייוו ןייז תעשב .טנל הנרה
 ךאנ רעבא .זייפש ךעלסיבוצ טכארבעגטימ רע טאה ךוזאב ןדעי ייב
 ןפורעג זיא עדאגירב ןייז לייוו ןראוועג םלענ רע זיא טייצ רעצרוק א

 .ןעזעג טשינ םיא רימ ןבאה רעמ ןוא ,טנארפ םוצ ןראוועג
 זא רימ ןרעה טא : סעיינ עקידנעשיור טכארבעג טאה גאט רעדעי
 ־נוא ראפ .רעטילימ ןשיסור ןופ ןעמונראפ ןיוש זיא עשזאמאפ ןופ לייט א
 ןסיוו וצ ידכ גנוטייצ א טפיוקעג רימ ןבאה ןשארג ראפ עטצעל ערעזד
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 ךיא ןפאלעגכרוד ןענעז ןעקנאדעג ענעדיישראפ ראפ טמוק סע סאוו
 ךיא .טיירפאב ןיוש זיא ןישזבאד ךיוא זא ךעלגעמ :תוחומ ערעזדנוא
 לעוו רשפא .ךוזאב ןקידנעמוק ןיימ קנאדעג ןיא ראפ ןיוש רימ לעטש
 רעזדנוא ןופ דירש א ,ענעגייא עניימ ןופ ןעמעוו ןעניפעג טראד ךיא
 וצ ןעגנילעג רימ טעוו רשפא ; טניירפ ,םינכש ,החפשמ רעטגייווצראפ
 ךיוא ייז ןשיווצ ,ןדיי עבושח ערעייט יד ןופ לרוג םעד ןגעוו ךיז ןסיוורעד

 .טריטסערא הנשה שאר ןבאה סיצאנ יד ןעמעוו ,רעטאפ ןיימ
 ־ראפ ליפ ךאנ .1945 לירפא ןיא טקידנעעג ךיז טאה המחלמ יד
 טגראזאב ךיז באה ךיא .העיסנ רעד וצ טיירג ןעוועג ךיא ןיב ןעגנוטיירעב
 ־מולבעג טיור א ןיא פאק םעד טליהעגנייא ,געט עכעלטע ףיוא זייפש טימ
 ףיוא ןדיי ראפ הנכס יד בילוצ ,ןיטסירק א יוו ןעזסיוא וצ ידכ לכיט עט
 .ןענאב יד ןופ ןדיי טפראוו ןעמ זא תועומש סורא ןעייג סע .ןגעוו יד
 ךיז ךיא באה בצמ אזא ןיא וליפא רעבא .טעגרה ןעמ ןוא טגאלש ןעמ

 .ןישזבאד ןייק עזייר ןיימ וצ טיירגעג
 .געט סקעז טרעיודעג טאה עזייר יד .ןאב טסאל א ןיא ראפ ךיא
 ןופ ןוא ,אוועלאוואק עיצאטס רעד ףיוא ןעמוקעגנא ךיא ןיב ךעלדנע
 א ןא ןסאלשעגנא ךיז ךיא באה געוו ןפיוא .בולאג ןייק סופוצ טראד
 סינעגנעפעג ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבאה עכלעוו םירוחב עשיליופ עפורג
 טימ ןרישראמ ייז ; ךעלקילג ןוא ךעליירפ ןענעז ייז .דנאלשטייד ןיא
 ןרעטלע ערעייז וצ םייה א געוו ןפיוא ןדאב רעייז ףיוא ןענעז ייז ;גנאזעג

 .טניירפ ןוא
 ץראה ןיימ .סאלש רעבולאג רעד ןגיוא עניימ ראפ טניישרע טא
 טרעטנענרעד ךיז באה ךיא ןעוו טלמוטראפ פאק יד ןוא טפאלקעג טאה
 ראי בלאה א ןוא ףניפ טזאלראפ באה ךיא עכלעוו לטעטש רעייט ןיימ וצ
 ןאמרעד ךיא .רעטסעווש עניימ ןוא רעטומ ןיימ טימ ןעמאזוצ ,קירוצ
 ,זדנוא ןבאה תויח עשיצאנ יד ןעוו ,גאט רעטניוו ןטלאק םעד ןיא ךיז
 ,ןדיי רענישזבאד ערעדנא טימ ןעמאזוצ ענעכארבעצ ןוא ענעגאלשרעד
 טנלע ,ןיילא םוא ךיז ךיא רעק טנייה ןוא ,לטעטש ןופ טגאיעגסיורא
 ירודמ העבש ןעגנאגעגכרודא ןיב ךיא יוו םעד ךאנ טרעטאמעגסיוא ןוא

 .םוניהיג
 ענעטסאמעג טימ ;בולאג ןופ גנובעגמוא יד ןיא ןיוש ךיא ןיב טא
 .ןישזבאד ןייק קירב רעד וצ ןריפ עכלעוו ןסאג יד ךרוד א רימ ךיא ייג טירט
 ־אבמוא רימ ןענעז געוו ןפיוא טנגעגאב באה ךיא עכלעוו רעייגכרוד יד
 ־ייווצראפ א .דמערפ ייז ןיב ךיא ךיוא זא ןייטשראפ ךיז טזאל סע .טנאק
 זיא סע .קראמ םוצ קעווא ךיילג ןוא ,קירב יד רעבירא ךיא ןיב עטלעפ
 .טליפעג טשינ טעמכ ךיז טאה סאד רעבא ,קיטסניד ,גאט קראמ א
 רעד ןופ ןרעיופ עטלייצעג יד טנידאב ןבאה ןטיילק עמירא עכעלטע
 ןגעלפ עכלעוו רעטנזיוט יד ןופ רעדליפעג ןוא שער רעד אטשינ ,הביבס
 טליפעגנא ןטפעשעג עקילדנעצ יד רעמ אטשינ .גאט קראמ םוצ ןעמוק
 טימ קראמ ןפיוא ןלעטשעג יד ,ןטוג םעלא ןופ תורוחס יילרעלא טימ
 'באד יד ןופ עיצקודארפ יד רעמ אטשינ .תורוחס עקיטראנעדיישראפ יד
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 רעצנאג רעד ןיא טמשעג טאה עכלעוו סרעטסוש ןוא סרעדיינש רענישז
 ־באד ןופ רעטנעצ רעד ,סאג רענעדלאג רעד וצ ןיז רעקרעפ ךיא .הביבס
 ןבילבעג טשינ זיא זיוה ןייא ןייק טעמכ ! ךעלקערש .רחסמ ןשידיי רענישז
 רעד וצ םוק ןוא רעטייוו ייג ךיא.דלעפ טרעקאוצ א יוו סיוא טעז סאג יד
 ןוא ךיז ןליפש רעדניק עפורג א ךיא קרעמאב ןטייוורעד ןופ .סאג רעגנאל
 ערעייז רימ ףיוא ןא ןלעטש ייז ןוא ייז וצ ךיז רעטנענרעד ךיא .ןכאל
 ןבאה סע ווו ,סאג להוש רעד ןיא ןיירא ךיא ןיב טראד ןופ .ןגיוא עיולב
 יוו ,סעיצוטיטסניא ןוא ןטלאטשנא עזעיגילער עלא ןענופעג לאמ א ךיז
 דומלת יד ,לביטש רערעדנאסקעלא יד ,שרדמה תיב רעד ,להוש יד ,לשמל
 דיא .זיוה טכעש סאד ןוא הליהקה דעו רעד ,בקעי תיב ןפלוא רעד ,הרות
 תיב ןיא טנרעלעג באה ךיא ןעוו ןראי רעדניק עניימ ןא ךיז ןאמרעד
 .ל״ז ןגראמטוג ,ןירערעל עכעלסעגראפמוא עטבילאב רעזדנוא ייב בקעי
 סעלא זיא רעדייל רעבא לוש רעקילאמא רעד ןופ ןרופש יד ךוז ךיא

 .ןטייז עלא ןופ סיורא ןקוק תוברוח ךעלגרעב .ןדנווושראפ
 טימ .ןטלאהנייא טשינ ןרערט יד טושפ ךיא ןעק רעצ סיורג ןופ
 םלוע תיב םוצ גנוטכיר רעד ןיא ךיז ךיא דנעוו ץראה עטקיטייוועגנא ןא
 ןיימ ןופ םירבק יד ןעניפעג וצ ןעגנילעג רימ טעוו סע זא קידנעביולג
 ךיא רעבא .ןברוח ןסיורג םעד ןענייוואב טראד ןוא עבאב ןוא עדייז
 רעד ןעוועג זיא סע ווו רעיוט םענרעזייא םעד ןעניפעג טשיכ ןעק
 .רעכוטסאפ ייווצ ךיא קרעמאב טייוו טשינ .ןימלע תיב םוצ גנאגנייא
 :רימ ייז ןרעפטנע ןימלע תיב רעד אד ךיז טניפעג ווו עגארפ ןיימ ףיוא
 ןעמוק טנייה .תורבק תיב א ןעוועג לאמ א זיא ןטערט סיפ ענייד ווו אד
 אד ןעשאפ וצ ,זארג עטוג יד ראפ ,סנטייוורעדנופ רעכוטסאפ רעהא

 .סעדאטס ערעייז
 ןוא ,ןייטש א ףיוא טצעזעקעווא ךיז ךיא באה עטרעיורטראפ א
 עכלעוו ףיוא ערעייט ערעזדנוא ןופ םירבק יד וליפא :טכארטעג ךיז

 .אטשינ ךיוא ןענעז ןסאגראפ ןרערט עניימ טלאוו ךיא
 ־יורב עקילאמא יד טנייוואב ךיא באה ענעגאלשרעד קראש א
 גנאל תורוד אד ןבאה עכלעוו ,ןדיי ערעייט עריא טימ לטעטש עקידנעז
 ןעוועג זיא עכלעוו טנגוי ענייש יד ןוא ,ןבעל קיבראפליפ רעייז טבעוועג

 .ןדנווושראפ סעלא סאד זיא טציא .לופסגנונפאה יוזא
 ־אב שידק ןקידנרעטיצ א טימ ןוא ןביוהעגפיוא ךיז באה ךיא
 ןופ רענייב יד טורעג לאמ א ןבאה סע ווו ןדאב ןטרעקאראפ םעד טנייוו

 .עיירטעג ןוא עביל ערעזדנוא
 .ןכוז וצ סאוו טשינ אד ךיא באה רעמ זא ןענאטשראפ באה׳כ
 לטעטש םוצ טפעלשרעד ךיז ךיא באה ןצראה ןיא רעיורט ןפיט א טימ
 ןופ תוברוח יד ףיוא לאמ ןטצעל םוצ קילב ןדימ א טימ קידנקוק
 רעוויסנעטניא ןא ןסאלפעג גנאל טשינ טשרע זיא סע ווו לטעטש

 .ןבעל רעשידיי
 ,יורפ א טנעקרעד ךימ טאה ץאלפ קראמ םוצ קירוצ קידנעמוק
 .היוג תבש א ןעוועג זדנוא ייב זיא עכלעו ,ערעזדנוא הנכש ענעזעוועג א
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 עבבער־רענארג רתסא

 רענארג ביל בקעי ׳ר

 רעשיתב־לעב רענעעזעגנא א ןעוועג זיא בייל בקעי רעטאפ ןיימ
 דניירפ ןופ טלגנירעגמורא ןעוועג רע זיא דימת ,לטעטש ןיא שטנעמ
 ךיז טאה רעכלעוו םענייא ןדעי ןעמוקעג ןגעקטנא ,החפשמ ןוא
 רעד ןיא ןאטעג סע רע טאה סנטסיימ ןוא ,הבוט א ןיא טקיטיונעג
 ןעוועג רע זיא םינינע עכעלטפאשלעזעג ןיא ."רתסב ןתמ" ןופ םראפ
 יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא רע .סרעוט עטסקיטכיט יד ןופ רענייא
 ,סערגנאק ןטשרע םעד ראפעב ךאנ לצרה ר״ד ןופ רעגנעהנא עטשרע

 טעדנירגעג — ןראי ענעי ןיא ךאנ — רע טאה ערעדנא טימ ןעמאזוצ ןוא
 ־רעביא טאה רעטאפ ןיימ .ןישזבאד ןיא עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד
 ןעגנולעג םיא זיא טייצ רעסיוועג א ךשמב ןוא ,ץיזראפ םעד ןעמונעג
 טאה רע .רוד ןרעטלע ןופ ךעלכעזטפיוה .םירבח ערערעמ ןעיצוצ
 עכלעוו ןזיירק עמורפ ןופ ןטייקירעווש ליפ ןייטשוצסיוא טאהעג
 ףליה רעד טימ ראנ ןייג רימ ןלעוו לארשי ץרא ןייק זא טגאזעג ןבאה
 טראד ךיז לארשי ץרא ןייק ןראפ רעירפ טווורפ סע רעוו ןוא ,ןחישמ ןופ
 ןענאטשעג זיא םידיסח יד טימ ףמאק ןיא .רקיעב רפוכ א זיא ןצעזאב
 רעכלעוו ךאבנעפא השמ קחצי ׳ר ןקסע רעשיטסינויצ רעטסווואב רעד
 ךיוא רע זיא רעטעפש ןוא רעטאפ ןיימ ןעמוקעג ףליה וצ זיא
 טימ .עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ ץיפש רעד ןא ןענאטשעג
 טאה רע עכלעוו סעדער עדנעגייצרעביא ןוא עשיטסאיזוטנע ענייז
 עשידיסח יד ןופ ליפ ןגיווואב רע טאה תבש יאצומ ןדעי ןטלאהעג
 קנאדעג ןשיטילאפ־לאנאיצאנ סלצרה ר״ד ןא ןסילשנא ךיז ןזיירק
 םענראפ ןשינקסע ןטיירב ןייז טימ השמ קחצי ׳ר .גנוגעוואב ןוא
 יע טאה רעטעפש ןוא ןזיירק טנגוי עשיטסינויצ ןפאשעג טאה
 וצ א סלא טנידעג טאה רעכלעוו ,"היחתה" בולק םעד טעדנירגעו

 וצ טנגוי יד ראפ ןסרוק טנווא ראפ ךיוא יוו ץאלפ טפנוקנעמאז
 טייצ עצנאג יד זיא רעטאפ ןיימ .ךארפש עשיאערבעה יד ןענרעל
 ־טימ םיא ןוא ןהשמ קחצי ׳ר ןופ טנאה רעטכער רעד וצ ןענאטשעג
 .טעברא עשיטסינויצ עכעלגעט־גאט רענעבעגרעביא ןייז ןיא ןפלאהעג

 רעטאפ ןיימ טאה טרעדנוהראי םענעגכאגראפ ןופ ףוס םוצ ךאנ
 ףיוא טרינאבא טאה ,רעזעל עשיאערבעה ןופ זיירק א טריזינאגרא
 .לטעטש סאד ראפ ןעגנוטייצ עשיטסינויצ ערעדנא ןוא "הריפצה" יד
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 טאהעג ראנ טאה סע רעוו ןוא
 טוט סע טאוו ןסיוו וצ סערעטניא
 טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיז
 בייל בקעי ׳ר וצ ןעמוקעג זיא
 זיוה ןיא ןגעלפ טפא רעייז .רענארג
 ־יישראפ ףיוא ןטאבעד ןעמוקראפ

 דימת זיא בוטש יד .ןעמעט עכעד
 ןעמעוו רעכוזאב טימ לופ ןעוועג
 ־פיוא קיצראה טאה רעטאפ ןיימ
 טריטוקסיד ייז טימ ןוא ןעמונעג
 יד .ןעמעלבארפ טלעוו ענעדיישראפ
 זיא — קנעדעג ךיא יוו — םייה
 ,קיטעמוא ןעוועג טשינ לאמ ןייק

 .ךעליירפ דימת ,טרעקראפ ,ראנ

 א ייב ןסעזעג ןענעז סעפורג עצנאג
 טעפש זיב יוזא ןוא ייט לזעלג
 סאד ןעמעוו ייב לטעטש ןיא ןדיי ןעוועג ךיוא ןענעז סע .טנווא ןיא

 ןיימ טאה ייז ראפ .םעלבארפ ערעווש א ןעוועג זיא גנוטייצ א ןזעל
 ןזעלראפ וצ גאט ןלעה ןטימ ןיא העש עכעלטע ןעוועג שידקמ רעטאפ
 ןייז ייב פערט יד ףיוא ןסעזעג רע זיא יוזא .גנוטייצ יד ייז ראפ
 ךרעה וצ טלעטשעגנא ןרעיוא יד ,ןדיי ןינמ א םיא סורא ,טפעשעג לעמ
 עכעלגעט־גאט יד גנוטייצ רעד ןופ ייז ראפ טנעייל בייל בקעי ׳ר יוו
 •אפ" יד ןרעה וצ טריסערעטניא ייז טאה רקיעב .סעיינ עכעלטלעוולא

 ןענישרע ןענעז עכלעוו "טנייה" ןיא ן״עלעשטיא" ןופ "ווירב עשיטיל
 ןיא ןעגנורעלקפיוא ס״עלעשטיא,, ןופ — תולעפתה יד .קיטנוז ןדעי
 סאד ןגעלפ ייז .סיורג רעיוהעגנוא ןעוועג זיא — ווירב עשיטילאפ יד
 סע .רעביירש םעד ןופ גנוצאשפא עקירעהעג טימ ןלייצרעדרעביא
 עכלעוו הסנרפ ןא ןדיי ןעוועג ןענעז סאד זא ןענכייצאב וצ זיא
 ןבאה סורא יוזא ןוא .בוטש ןיא טיורב לקיטש א טאהעג םיוק ןבאה
 ןרעסעב א ראפ גנונפאה רעד טימ טכארבראפ ןראי ערעייז ייז

 .ןגראמ
 ןשלהק ןיא לייט ןסיורג א טאהעג ךיוא טאה רעטאפ ןיימ
 דמוא ליפ טנעקעג ךיוא ןוא טלאוועג טאה רע .ןישזבאד ןיא ןבעל
 טרייל יוזא טשינ זיא ךעלטעטש עניילק יד ןיא להק טימ ראנ .ןאט
 הליהק ןופ טיבעג ןפיוא ףמאק רעד זיא רעבירעד .ןעמוקכרוד ןעוועג

 ל״ז רענארג בייל בקעי ׳ר
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 ןיימ זיא טייצ ערעגנעל א .ןסיבראפ ןוא ףראש ןעוועג דימת םינינע
 ןעמונעג ךיז רע טאה טלאמעד ןוא ,ריעה סנרפ ןעוועג רעטאפ
 .טקיסעלכאנראפ קראטש ןעוועג זיא עכלעוו להוש יד ןשירפפיוא

 ־עגרעביא ,יינספיוא טעטעלאפ להוש יד ןעמ טאה טייצ ןייז ןיא
 עשרעבייוו יד טרעסערגראפ ,סרעדנעטש ןוא ךעלקנעב ,קנעב יד ןטיב
 טשינ ,קצאלפ ןופ סרעלאמ טכארבעג ,םירקיעה רקיע ןוא ,להוש
 טקיבייאראפ ןבאה עכלעוו ,סרעלאמ־טסנוק ראנ סרעלאמ םתס ןייק
 :יוו ,ןטפאשדנאל עשיראטסיה ענעדיישראפ טיפוס ןוא טנעוו יד ףיוא

 תרעמ יד ,דוד לדגמ ,םולשבא די ,לחר עמאמ יד ןופ רבק רעד
 זיא׳ס .רעצעלפ עשיראטסיה ערעדנא ליפ ןוא יברעמ לתוכ ,הלפכמה
 ןיא ןגארט טשינ לאז רעכלעוו רענישזבאד ןייא ןייק אטשינ טעמכ
 ןיא יירעלאמ־טסנוק רעד ןופ ןטלאטשעג עכעלרעה יד קנאדעג ןייז
 טכוזאב להוש יד ןבאה עכלעוו ןשטנעמ עדמערפ .להוש רענישזבאד יד
 טמשעג ךיוא טאה ערעזדנוא להוש יד .טסנוק יד טרעדנווואב ןבאה
 ןופ ץלאטש רעד ןעוועג זיא סאד ןוא ,ךעלטעטש עקימורא יד ןיא

 .רענישזבאד יד
 ןוא טכילפ רעייז ןאטעג ןבאה םישנ תרזע ןופ ןעיורפ יד
 .ןענאליוו עלעיצעפס ןכאמ ךיוא ןוא תכורפ יד ןעיינסיוא ןפלאהעג
 יד ןופ תיבה תכונח םעד טיירעבראפ טכארפ סיורג טימ ןבאה ייז
 טימ ןזח ןסיורג א טכארבעגפארא ןעמ טאה תבש םעד וצ .להוש
 "ידוד הכל" תבש ברע ןעגנוזעג ןבאה עכלעוו שזדאל ןופ םיררושמ

 ןופ ףליה רעד טימ ןוא גנאזעג טימ טנוואדעג סנגראמ וצ ףיוא ןוא
 החמש יד .לטעטש ןיא גנומיטש בוט םוי א ןפאשעג שממ םיררושמ יד
 ןייז טיינאב טלאוו רע יוו טליפעג טאה רעדעי ןוא סיורג ןעוועג זיא

 .זיוה ןגייא
 ןיימ טאה ריעה סנרפ סלא הנוהכ ןייז ןופ טייצ רעד ןיא
 ןעוועג זיא רעכלעוו תורבקה תיב םעד טנדראעגנייא ךיוא רעטאפ
 םעד ךרוד ךיז ןבאה תומהב ןוא ,רדג א ןא טעמכ ןראי עקילדנעצ
 זארג ןסעגעג ןוא קינייווניא ןסירעגניירא רדג םענעצלאה ןרעטיש
 עסאק רעד ןיא טלעג ןייק ןעוועג טשינ זיא סע תויה .םירבק יד ןופ
 ־יצ רעד ןיא לגיצ ליפ טפיוקעג ,טלעג עמוס א ןעילעג להק טאה
 ־עגקעווא ןוא ןהכ שריה םהרבא ןוא לדנעמ רעדירב יד ןופ עינלעג
 .טייוו ץנאג ןופ ןקרעמ טזאלעג ךיז טאה רעכלעוו רדג ןכיוה א טלעטש

 ןדיי ןוא תורקפה יד טקידנעעג ןיז טאה רדג םעד ןופ יובפיוא ןטימ
 .וטפיוא סרענארג בייל בקעי ׳ר ןופ תחנ טפעשעג ןבאה טאטש ןיא
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 ־עגסיוא .ןראוועג טכאמעג טכערוצ זיא שרדמה תיב רעד ךיוא
 םירוחב הבישי יד ידכ ןוויוא םעיינ א טיובעגפיוא ,טנעוו יד ולאמ
 ןדייל טשינ ןלאז געט רעטניוו עטלאק יד ןיא טראד ןענרעל טאוו
 ןעמוק ייז תעשב ,םעראוו ןייז לאז להק ךיוא ןוא ,טלעק ןופ

 .ןענוואד
 םעד ןיא טריפעגנייא רעטאפ ןיימ טאה גנונדרא עסיוועג א
 טשינ ןענופעג ךיז טאה רעכלעוו .זיוה םיחרוא תסנכה םעניילק
 זא ןליופ ןיא גהנמ א ןעוועג זיא סע .סאג להוש רעד ןופ טייוו
 ןגעלפ ,ןפורעג ייז טאה ןעמ יוו "סרעייג" רעדא ,טיילעמערא ןדיי
 לטעטש ןדעי ןיא ןעמוקאב ןוא טאטש וצ טאטש ןופ ןרעדנאוו
 םיחרוא תסנכה ןיא טכענ ייווצ ןוא געט 2 ןלייוו וצ טייקכעלגעמ א
 וצרעד .ןסע ןוא ןפאלש םוצ ץאלפ א ןעמוקאב ייז ןבאה ןטראד ןוא
 ןוא לטעטש ןיא תובדנ ןביילק וצ געט 2 יד טביולרע ייז ןעמ טאה
 ייווצ ךאנ .שרדמה תיב ןיא ןוא להוש ןיא םיללפתמ יד ייב ךיוא
 ןופ טלעג ראפפא ןעמוקאב ייז ןבאה לטעטש ןיא טלאהפיוא געט
 .טרעדנאוועג רעטייוו ןוא טאטש יד טזאלראפ ,עסאק הליהק רעד

 ןראי .רעדניק עניילק טימ ןעיורפ ךיוא ןעוועג טפא ןענעז ייז ןשיווצ
 ןיפ עדנע םוצ רעבא ,רענייגיצ יוו שממ ,דנו ענ ןעוועג ייז ןענעז גנאל
 רעכאווש סרעייג יד ןופ גנוגעוואב יד זיא ןראי רעקיצנאווצ יד
 וצ יאדכ זיא׳ס .טרעהעגפיוא ןצנאג ןיא רעטעפש ךאנ ןוא ןראוועג
 טעטש יד רעביא ןדיי עדנרעדנאוו יד ןופ גנוניישרע יד זא ןקרעמאב
 רערעווש רעד ןופ טאטלוזער רעטקעריד א ןעוועג זיא ןליופ ןיא ךעל
 יאדכ זיא ךיוא .המחלמ טלעוו עטשרע יד ךאנ עגאל רעשימאנאקע
 ־ראפ וצ "רעייג" םעד ןעמוקעגסיוא זיא סע ביוא זא ןענכייצראפ וצ
 זיב ןטלאהעג ןיוש םיא ןעמ טאה קיטשרענאד לטעטש סאד ןזאל
 טגנאלאבנא סאוו .תיבה לעב א ייב ןסע טקישעג םיא ןוא תבש רעביא
 ערעדנא ליפ ראפ רעטסומ סלא טנידעג ןישזבאד טאה תונמחר

 .הביבס רעד ןיא ךעלטעטש

* 

 ןראצ רעסיורג רעד זיא ןליופ ןיא ןברוח םעניימעגלא ןיא
 .ןישזבאד ןיא הליהק עשידיי יד ףיוא ךיוא ןראוועג ןסאגעגסיוא
 עלא ןוא ,שרדמה תיב רעד ,להוש יד יוו ,ןטייקילייה עריא עלא
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 רעד ,ןראוועג טעטכינראפ ןענעז סעיצוטיטסניא עשהלהק ערעדנא
 ןעמ טאה תובצמ יד טימ ןוא ןראוועג טעדנעשעג זיא תורבקה תיב
 ןענעז גנורעקלעפאב רעד ןופ 90% טעמכ .ןסאג יד טרעטסאלפעג
 ־סיוו יד ןיא לייט א ןוא תונחמ סגנוטכינראפ יד ןיא ןעמוקעגמוא
 עיראטסיה יד טקידנעראפ ךיז טאה יוזא .דנאלסור ןופ ןשינעט
 תורוד טאה עכלעוו ןישזבאד לטעטש עקיצראה ערעייט סאד ןופ
 ־רעביא ערעייט ךיז ןופ ןבעגעגסיורא ,טריטסיזקע ןוא טבעלעג גנאל
 עלא עכלעוו רענארג בייל בקעי רעטאפ ןיימ ייז ןשיווצ ,ןדיי ענעבעגעג
 םעד ראפ ןאטעגפיוא טאה רע טאוו ןסייוו םיא ןעקנעדעג טאוו

 .גנורעקלעפאב רעשידיי ריא ןיא לטעטש
 רימ טאוו ,ערעזדנוא טסיירט עסיורג יד .לארשי ןמלא אל רעבא
 א טלעטשעגפיוא תוחוכ ןוא טנעה ענעגייא ערעזדנוא טימ ןבאה
 רעייז טימ ןריצלאטש טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןדיי ןוא .הנידמ עשידיי
 ןבאה עכלעוו ןרעטלע ערעזדנוא ןעקנאדראפ וצ רימ ןבאה ליפ .דנאל
 טרעהעג ייז וצ .לארשי ץרא וצ עביל ןופ טסייג ןיא ןגיוצרע זדנוא
 םעד ןיא רעדניק ענייז ןגיוצרע טאה רעכלעוו רעטאפ ןיימ ךיוא
 רעצנאג א ןראוועג ןגיוצרע זיא ערעפסאמטא רעד ןיא ןוא ,טסייג

 .ןישזבאד ןיא ןדיי רוד
 .םייחה רורצב הרורצ ותמשנ אהת

 אצינגיל
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 (ב״הרא) ׳זראינטאלפ ףסוי ןועמש

 ל״ז יקסוואקילקאז םנוב

 ־עלטע ןלייצרעד אד ליוו ךיא
 יד פא ןעלגיפש עכלעוו ןטקאפ עכ
 ־ילקאז םנוב ןופ טייקכעלנעזרעפ
 ןוא תולעמ עסיורג ענייז ,יקסוואק

 .המשנ ענייש ןייז

 ךיז ןבאה רימ ןעוו לאמנייא
 רימ רע טאה סאג ןיא ןפארטעג
 ־יא ןציז ליוו ךיא ביוא טגערפעג
 ־ראפ ,ןקנארק א ייב טכאנ רעב
 טימ ראנ ןיילא טשינ ךיז טייטש
 ־רעד ךיז באה ךיא ןעוו .םענייא ךאנ
 ־יימ זיא רעקנארק רעד זא טסווו
 ןראוועג ראלק רימ זיא ןיזוק א רענ

 יקסוואקילקאז םנוב
 .בורק רעתמא רעד אד זיא רעוו

 קראטש םיא טאה לטעטש ןיא ןטכיש עמערא יד ןופ טיונ יד
 זא טסווועג טאה רע ןעוו ןעור ןענעק טשינ טגעלפ רע .טגראזאב
 ןעמונעגנא טאה ןוא ,ףליה ןיא ךיז טקיטיונ החפשמ ענעי רעדא יד
 רע טאה קעווצ םעד וצ .בצמ רעייז ןרעטכיילראפ וצ ןעלטימ עלא
 ־עטשראפ רעטאעט ןבעג וצ עפורג עשיטאמארד א טלעטשעגנעמאזוצ
 .עקיטפרעדאבטיונ יד ןפלעה וצ ןייג לאז הסנכה יד ןוא ,ןעגמל

 ןעוועג רע זיא ןדעי וצ ןוא טנאקעג םיא טאה לטעטש עצנאג סאד
 ןעמעוו ראפ ףליה עקידלאב טפראדעג טאה ןעמ ןעוו .דניירפ א
 ןעדנעוו ךיז ןעמעוו וצ טסווועג ךיילג רע טאה ,ןייז טשינ לאז סע
 ךיז טא .ןגאזפא םיא לאז׳מ זא ןפארטעג ןטלעז טאה סע ןוא
 בולאג ןייק ןריטראפסנארטרעבירא טפראדעג טאה ןעמ זא טכאמעג
 רע .סערדא יד ןעוועג םנוב זיא ,רבח ןטגלאפראפ שיטילאפ ןייא
 ןייטשדנורג םעד טגיילעג טאה סאוו רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא
 .טכאמ רעשיסור רעד רעטנוא קעטאילביב רעלאגעלמוא ןא ראפ

 קעטאילביב יד זיא ,עיצאפוקא רעשטייד רעד רעטנוא ,רעטעפש
 ־קאפ רוטלוק רעקיטכיוו א ןראוועג זיא יז ןוא ןראוועג טריזילאגעל
 ןעוועג זיא רע .לטעטש ןיא רעניווונייא לייט ןסיורג א ראפ ראט
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 רעד וצ טייקנבעגרעביא ןייז ראפ ןעייטראפ עלא ןופ טריטקעפסער
 ןא םענעטילעג ןיא סערעטניא ןכעלרעהפיואמוא ןייז ראפ ,לטעטש

 .טגנאלאב טאה רע עכלעוו וצ ייטראפ רעד ןופ דיישרעטנוא

 ןעמוקעגסיוא טפא םיא זיא "ןויצ־ילעופ" יד ןופ רעריפ טלא
 רע זיא םעד ןיא ךיוא רעבא ,רענגעק ייטראפ טימ ןריזימעלאפ וצ

 .עיגאגאמעד זיא סע עכלעוו ןא ,ראלק ןוא קיצרעהנפא ןעוועג

 טרעטיירבראפ "ןויצ־ילעופ" יד טאה טפאשרעריפ ןייז רעטנוא
 יד ןופ ענייא ןראוועג זיא ןוא ,תורוש עריא טקראטשראפ ןוא
 ,רעטעבראטימ ענייז ,רימ .לטעטש ןיא ןראטקאפ ייטראפ עטסקיטכיוו

 טלאטשעג ענייש ןייז ןענאמרעד ןוא טנרעלעג ליפ רעייז םיא ןופ ןבאה
 .דובכ טימ

 ןוא לטעטש סאד ןזאלראפ רע טאה תוביס עכעלנעזרעפ בילוצ
 ןוא טאהעג הנותח רע טאה טראד .עקירעמא ןייק קעווא זיא
 טאה רעטקאראכ ןייז .ץנעטסיזקע עטוג א טימ םייה ענייש א טיובעג
 רע טאה קראי־וינ ןסיורג םעד ןיא ןוא .טרעדנעעג טשינ טראד ךיז
 םירבח ענייז טימ ןעגנואיצאב יד .טייקיטעט ייטראפ ןייז טיינאב
 ךיוא ךעלנייוועג יוו ןטלאהעגנא רע טאה םייה רעטלא רעד ןופ
 ןענופעג דימת רע טאה ,הסנרפ תוגאד יד ץארט ןוא ,קרוי־וינ ןיא

 .טעברא עכעלטפאשלעזעג ראפ טייצ
 ווא טיילסדנאל ןוא דניירפ ראפ ןפא ןעוועג זיא םייה ןייז
 רבח א ןעמונעגפיוא קידנעטש רע טאה םינפ ןדנעטכייל א טימ

 .םייה רעטלא רעד ןופ טמוק רעכלעוו

 ־פעשרעמוא ןא יוו ,ןרעדנווואב וצ ןעוועג זיא עיגרענע ןייז
 ,ןישזבאד ןיא יקסוואקילקאז םנוב ןעוועג זיא יוזא .לאווק רעכעל
 רענעבעגרעביא ןא — עקירעמא ןיא ךיוא ןראי עגנאל ךאנ ןוא
 ןוא ,םינפ ןפיוא לכיימש א טימ דימת ,רעוט ללכ א ,דניירפ א ,רבח

 .ןעקנעדעג דימת םיא רימ ןלעוו ןכלעזא סלא
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 דנעבאנאז לדנעמ

 בר רענישזבאד

 זיא ל״ז דנעבאנאז בייל הדוהי ׳ר רעטאפ רעקיצראה ןיימ
 ־רעבוג רעקצאלפ ,ץנעווערד רעד ייב ןישזבאד ןיא ןראוועג ןריובעג
 ,םינבר ןופ עילימאפ עטגייווצראפ א ןופ טמאטשעג טאה רע .עינ

 א ןעוועג זיא ,ל״ז לאפר ׳ר ,רעטאפ ןייז .םילבוקמ ןוא םינואג
 ,בר רעוואשעינ ןופ רעדורב א ,חומ רעפראש א ,רחוס ליטסקעט

 ריאמ קחצי ׳ר ל״ז בר רעניניטסאג רעד .דנעבאנאז םהרבא ׳ר
 ׳ר בר רענידנעב רעד ןוא ,רעגאווש סבר םעד ןעוועג זיא ןייטשנראב

 .ןיזוק ןייז ןעוועג זיא ל״ז דראביורג רכששי
 ןראוועג ןעמונעגפיוא רעטאפ ןיימ זיא הנותח ןייז ךאנ דלאב
 רע טמוקאב ראי 3 ךאנ .עינרעבוג רעקצאלפ ,וואנאי ןיא בר סלא
 ןיא ןלאוו יד .הליהק רענישזבאד רעד ןופ תונבר בתכ א טקישעגוצ
 ־קעלא ןוא רערעג יד ןשיווצ המחלמ א ןפורעגסיורא ןבאה ןישזבאד
 .רענעסיבראפ א רעייז ןעוועג זיא ףמאק רעד ןוא םידיסח רערעדנאס

 טסווואב ןעוועג זיא רעכלעוו ןואג טלעוו רעסיורג רעד ,יבר רערעג רעד
 ןיימ ראפ ןטלאהעג טאה "תמא תפש" רפס ןייז ןופ ןעמאנ ןטיול
 יד .לקינייא ןייז ראפ — יבר רערעדנאסקעלא רעד ןוא .רעטאפ
 טונימ רעטצעל רעד ןיא .רעשל ןיא ןעוועג זיא תקולחמ עשידיסח
 ןיימ ןוא םידיסח רערעג יד ןא ןסאלשעגנא םיתב־ילעב יד ךיז ןבאה
 ־עג יבר רערעדנאסקעלא רעד טאה םעד ךאנ .טגיזעג טאה רעטאפ
 םעד ןיא טעז רע לייוו ,םולש ןכאמ ןלאז ייז םידיסח ענייז וצ ןבירש

 .םיהלא עבצא ןא ןלאוו יד ןופ טאטלוזער

 שטאק רעד ןיא ןראפעג ןרעטלע עניימ ןענעז הרתכה רעד וצ
 םייב .דרעפ עסייוו ריפ וצ טנאפשעג סובאלג יכדרמ ׳ר ןדייז ןיימ ןופ
 ןופ םלוע רעסיורג א טראוועגפא ייז טאה טאטש ןיא ראפניירא
 םעד ןייז םינפ לבקמ וצ טלמאזראפ ךיז ןבאה עכלעוו ןדיי רענישזבאד
 ןיא קידנעמוק ,החמש עסיורג א ןעוועג זיא לטעטש ןיא ןוא בר םעיינ
 ןעוועג זיא להוש יד .םיכלמ דובכב ןראוועג ןעמונעגפיוא רע זיא להוש
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 ןיימ ."אבה ךורב" ןעגנוזעג ןבאה ראכ ןטימ ןזח רעד .טלופרעביא
 טאהעג טאה עכלעוו השרד עקיצראה א ןטלאהעג טאה רעטאפ
 ־עג םיא ןבאה םידיסח רערעדנאסקעלא יד ןוא גלאפרע ןסיורג א

 .םימי תוכירא ןוא "בוט לזמ" ןשטנווו

 ־ראפ טנעוו ריפ עלא ןעוועג ןענעז לביטש ןיד־תיב ןייז ןיא
 תובושתו תולאש ,םיקסופ ,דומלת ,הנשמ :םירפס טימ טלעטש
 זיא טראד .ל״ז סובאלג יכדרמ ׳ר ,ןדייז ןיימ ןופ הנתמ א ,.וו.א.א
 לוטש רעכיוה א ןוא קנעב עגנאל 2 ןוא שיט רעגנאל א ןענאטשעג
 ןופ תונעט יד ןרעהסיוא וצ ןציז טגעלפ רעטאפ ןיימ ןכלעוו ףיוא
 ,םינינע ערעדנא ןוא הצילח ,ןיטיג ,הרות־ןיד רעסיוא .םידדצ יד

 ןוא ץראה רעטיב רעייז ןדיירסיוא ךיז ןשטנעמ ןעמוק םיא וצ ןגעלפ
 ךאנ ןראוועג ןבעגעג זיא ןיד קספ רעד .ןטייהנעגעלעגנא עילימאפ ןי!!

 ןיימ סאוו לכיט א טימ ןעוועג ןינק לבקמ ןבאה םידדצ יד יוו םעד
 .טגנאלרעד ייז טאה רעטאפ

 ־באד ןיא בר ןעוועג רעטאפ ןיימ זיא ראי קיסיירד ןוא ריפ
 ןוא םידומל ראפ שדוק ןעוועג זיא ןבעל רעצנאג ןייז ןוא ,ןישז
 .טייהקנארק עצרוק א ךאנ ןראוועג רטפנ זיא רע .הרות ישודיח

 יד ףיוא ןבעג גנוטכא לאז׳מ זא ,ןעוועג זיא שטנווו רעטצעל ןייז
 ןבאה םיא ייב ןוא ןגיוצרעד שממ טאה רע ןעמעוו םירוחב הבישי

 .טנרעלעג ןראי ענייז עלא ייז

 ל״ז קיזייא לאירתכ (טציז) :םקניל .םישודקה רעי ןיא רענישזבאד עפורג א
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 םידימלת ענייז ראפ טאהעג רע טאה ןליפעג עכעלצרעה עפיט
 ןייגסיורא ייז טימ רע טגעלפ ךאוו א לאמ ייווצ .הבישי רעד ןיא
 טאהעג ביל םידימלת יד טאה רע .לדלעוו ןטנאנ ןיא ריצאפש א ףיוא
 עשידומלת עטסנרע ןיא טפיטראפ .רעדניק ענעגייא ענייז יוו יוזא
 ןאד זיב ייז ןענעז עכלעוו םישוריפ טקעדנע ייז רע טאה ןעגנופאש

 .ןעוועג דמערפ ץנאג
 יפ לע ייז טימ ןענרעל רע טגעלפ ארמג ןיא םירועש עסיוועג
 םעד רע טאה הריטפ ןייז ראפ ץרוק .שוריפ ןייז טיול — ןורכז
 וצ ףיוא ןראלפמעזקע עכעלטע טכאמעג ןוא ,ןבירשעגרעביא שוריפ
 יד ןענרעל ייז ןכעלגעמרע וצ ידכב םידימלת ענייז ןשיווצ ןלייטראפ
 ןפאשעג טאה רעטאפ ןיימ סאוו םישוריפ יד .הפ־לעב םירועש

 .םינדמל ןופ ןזיירק יד ןיא רעלופאפ ןוא ןעמונעגנא ןעוועג ןענעז

 ןוא ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ סאוו םעד ץוח א
 זיא רע .שטנעמ רעטעדליבעג א ןעוועג ךיוא רע זיא םימש ארי
 ןסולפנייאאב וצ טסווועג טאה ןוא רענדער רעטוג סלא טנאקאב ןעוועג
 ןפורעגסיורא ןבאה תושרד עשילאראמ ענייז ןוא ,רערעהוצ ענייז
 רע זיא טאטש ןופ ןדיי ליפ ייב .ייז ןשיווצ סערעטניא ןסיורג א
 זיא ןבעל עילימאפ סנעמעוו תוחפשמ ליפ .טרעטעגראפ ןעוועג שממ
 רשיה ךרד ןופ פארא ןענעז סאוו עכלעזא רעדא טרעטשעצ ןעוועג

 .ןטוג םוצ טרעקעגמוא ךיז בר ןופ העפשה יד ךרוד ןבאה

 ־ערבעה רעד וצ טאהעג רעטאפ ןיימ טאה עביל עלעיצעפס א
 סיורג טאה רע .ריא ןיא ןבירשעג ליפ טאה ןוא ,ךארפש רעשיא
 ןטנאקאב םעד ןופ ,"תראפת יריש" רפס םעד ןופ טאהעג האנה

 .לזייוו .צ .נ טעאפ ןשיאערבעה

 ךאנ ראי 34 ,טייקנארק עצרוק א ךאנ ןראוועג רטפנ זיא רע
 רע ווו ןישזבאד ןיא בר סלא ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא רע יוו םעד

 .ןראוועג ןריובעג ,טגאזעג ויוש יוו ,ךיוא זיא
 רעטמיראב א ןעוועג זיא ,דנעבאנאז לאפר ׳ר ,עדייז ןיימ ךיוא
 ןיא ןראוועג ןריובעג זיא רע ךיוא ןוא ,רעוט ללכ א ןוא טסידומלת
 ןזיוואב רע טאה דניק סלא ןיוש .ןראוועג רטפנ טראד ןוא ןישזבאד
 טאה רע ןכלעוו ןיא רפס א ןבירשעג טאה רע .ןטייקיאעפ עשינואג
 רעייז ןיא טייקיסעלכאנ ראפ םידמול ןוא םינבר יד טריקיטירק
 יד ייז ןבעג טשינ ןוא ,ןשטנעמ סקלאפ עטושפ יד וצ גנואיצאב

 .גנואיצרע עקירעהעג
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 .קרוי־וינ ןופ דרפ ןייז ןיא רעשטאק בקעי השמ ראפ םינפ תלבק א

 ,סטכער ;היח הנח יורפ ןייז ,סקניל ;בקעי השמ :רטנעצ ןיא
 ןומיר בקעי רעגאווש ןייז

400 



 דנעבאנאז לעדנעמ

 ה״ע רעטומ עקיצראה ענייש ןיימ
 ןיציבר רענישזבאד יד

 יכדרמ ׳ר ןופ רעטכאט יד ןעוועג זיא ןיציבר רענישזבאד יד
 רעקצאלפ ןיא טנרעלעג יז טאה ןראי עשלדיימ עריא ןיא .סובאלג
 טמיראב קראטש רעטעפש זיא טאוו םעד טימ ןעמאזוצ עיזאנמיג

 .וואלאקאס םוחנ — גיהנמ רעשיטסינויצ סלא ןראוועג
 ןיא ןוא טראוו ןיא ןכארפש 4 טשרעהאב טאה רעטומ ןיימ
 זיא ןביירש ריא .שטייד ןוא שיאערבעה ,שיליופ ,שידיי :טפירש
 טאה יז .יורפ ענעזעלאב עטנעגילעטניא ענעריובעג א ןופ ןעוועג
 ־עטיל עשטייד ןוא עשיסור ,עשידיי ,עשיליופ עשיסאלק יד ןזעלעג
 רעד ןיא ןוא ,עסערפ עכעלטלעוו יד ןזעלעג ךיוא טאה יז .רוטאר
 ןופ ןטכיראב יד ןזעלעג יז טאה סעצארפ סופיירד םעד ןופ טייצ
 ןופ ןירעבאהביל עסיורג א ןעוועג ךיוא זיא יז .יודראנ סקאמ

 .יירעלאמ ןוא קיזומ
 טריפעג טאה ןוא ןעוועג יז זיא עטתיבה־לעב עטוג א ךיוא
 גנודיילק ןיא ןאט םעד ןבעגעג טאה יז .ןח ןוא םעט טימ זיוה ריא
 ןדיישאב ,בר םעד רעטאפ רעזדנוא ראפ ןוא רעדניק יד ראפ ,ךיז ראפ
 זיוה ןיא קיטעט ןעוועג זיא יז .קאמשעג ןשיטעטסע טימ לופ ןוא
 .לדיימ ספליה עליבאטש א טעבראעג טאה טראד טאוו םעד ץארט

 טאה קיטיונ זיא טאוו סעלא ןוא ,טצנאלגעג סעלא טאה זיוה ןיא
 דימת ,טגאלקאב טשינ לאמנייק ךיז טאה יז .ןענופעג טראד ךיז
 ןעמ טאה ןעוו ןטלעז .םינפ ןפיוא לכיימש א טימ ,ךעליירפ ןעוועג
 ןיילק א ןיא בר א ןופ תוסנכה יד .ץכערק א טרעהעג ריא ןופ
 ץארט ןוא ,עטצענערגאב רעייז ןעוועג ןענעז ןראי ענעי ןיא לטעטש

 ליפ ןגעלפ רעדניק רימ .טלעפעג טשינ זיוה ןיא ךאז ןייק טאה םעד
 טאה יז ןעוו .סעלא סאד יז טזייוואב יוזא יוו ןרעדנווואב לאמ
 טשינ ,ןצראה ןיא ףיט ןעוועג סאד זיא ,גאטייוו א ןגארטעג לאמא
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 טיירג ןעוועג דימת .ןלאפ טראוו ןייק טזאלעג טשינ ןוא טלאוועג
 .םענעטילעג א ןפלעה וצ

 .המשנ עטראצ ערעייט א ,רעטומ ןיימ ןעוועג זיא סאד טא

 ־עג טשינ טראוו טכעלש ןייק ליומ ריא ןופ ןעמ טאה לאמנייק
 ־רעד טייהנעגנאגראפ ריא ןופ תונורכז ךעלטעלב יד קידנשימ .טרעה
 ענרעבליז יד טלעטשעג טאה יז תעשב תבש ברע ןא ןא ךיז ךיא ןאמ
 עקיטכיל עריא טלעטשראפ ,טכיל יד ןדנוצעגנא ,שיט ןפיוא רעטכייל
 טלגנירעגמורא םעדכאנ ןוא טנעה עטראצ ייווצ עריא טימ ןגיוא
 ־ילייה עכעלטעג טימ טשטנעבעג ,טנעה יד טימ ןעמאלפ עניד יד
 ־זאפס ךיז ייברעד ןוא ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ טאג סעד טייק
 ־קאראכ ןלעדייא ריא טליפרעד ךיא באה טלאמעד .טנייוווצ שיטאמ
 ןטעבעג ליטש טאה סאוו עמאמ עשידיי יד ,יורפ עשידלעה יד ,־יעט
 ןעוועג זיא סאד .ךיז ראפ טשינ ראנ ,ןעמעלא ראפ קילג ןוא טנוזעג
 סאד ןעוו ןוא ,ןענייוו ןעזעג ריא באה ךיא סאוו לאמ עטשרע סאד
 ריא טלאוועג באה ךיא ןוא טמעלקראפ רימ ןיא ךיז טאה ץראה
 ןיימ ןא ךיז וט :קידכגאז ,ןטעלג ןעמונעג רימ יז טאה ןקיאוראב
 טעוו רע ,ןרעקמוא להוש ןופ עטאט רעד ךיז טעוו דלאב ,דניק
 ןקילייה םעד ןוא ,"םכילע םולש" ןופ גנאזעג ןטימ ןסירגאב זדנוא
 רעזדנוא ,ריט יד טנפעעג ךיז טאה םעד ןיא .ןייז םיכפ לבקמ תבש
 םיא טימ ,"תבש טוג" ןטיירב א טימ טסירגאב זדנוא טאה רעטאפ
 םולש" ןגאז ןעמונעג דלאב טאה רע ןוא םיחרוא ייווצ ןיירא ןענעז
 ,ןייש טנערבעג ןבאה טכיל יד .ךעלנייוועג יוו ,"םולשה יכאלמ ,םכילע
 יד טגנאלרעד טאה רעטומ ןיימ .טיירגעג ןעוועג זיא שיט רעד ןוא
 סאד — עזייר עכעלקילג א םיחרוא יד ןשטנווועג ייברעד ןוא שיפ
 ןייק ןראפפא טפראדעג ןבאה עכלעוו ןדיי עשיסור ייווצ ןעוועג ןענעז
 טאה ןסע ןכאנ .בולאג ןייק ץענערג יד ןייגרעבירא ךרוד עקירעמא
 ענעלאוו ןוא שעוו עמעראוו לטיב א ןעמונעגסיורא רעטומ ןיימ
 ,ןדיי ןא ךיז טוט ןוא טמענ : קידנגאז ,םיחרוא יד ןבעגעג ןוא ןקאז

 ...טלאק זיא ןסיורד ןיא ןוא ,רעטניוו זיא׳ס
 טימ ךעלזעלג יד טליפעגנא לאמ א ךאנ טאה רעטאפ ןיימ
 ייז קידנשטניוווצ "םייחל" םיחרוא יד טימ ןעקנורטעג ןוא ןייוו
 זיוה רעזדנוא ןזאלראפ ןבאה םיחרוא יד ןעוו .עזייר עכעלקילג א
 חילצמ ראנ ייז ןלאז :ןשטנווועג ייז ליטש רעטומ ןיימ ךאנ טאה

 .ןייז חילצמ ראנ ייז ןלאז — ןייז
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 רעדנאסקעלא הקבר
 ־טנאסערעטניא יד ןופ ענייא
 זיא לטעטש ןיא ןטלאטשעג עטס
 הקבר יורפ יד ןעוועג קפס ןא
 טראד זיא עכלעוו רעדנאסקעלא
 ללכ עבושה א ןעוועג גנאלנראי
 ־ועמ .טיבעג ןלאיצאס ןפיוא ןרעוט

 עכלעוו זיירק ןטנאנ ריא ןופ ןשט
 עכעלגעט גאט ריא טניווועגייב ןבאה
 ריא ןבאה טעברא עכעלדימרעפוא
 לפיוו ןסיוו ןוא ןצאשפא טנעקעג
 טגיילעגניירא טאה יז ימ ןוא חוכ
 .עבאגפיוא סנבעל עקילייה ריא ןיא

 ־עג ךיז ןעמ טאה לטעטש ןיא
 יז טפעש ןענאוו ןופ טרעדנווו
 ןעלטימ יד ןוא חוכ ןשיזיפ םעד
 ספליה עלא ןעמוק ןגעקטכא וצ
 "ןלעפאב" טראוו סאד .ןעגתדנעוו

 ןוא ןעוועג דמערפ ץנאג ריא זיא
 סעלא טאה יז .רצוא רעטרעוו ריא ןיא טריטסיזקע טשינ טעמכ
 ףליה ענייק ןא ןדיישאב ןוא ליטש .טנעה ענעגייא עריא טימ ןאטעג
 עקידרעטעפש יד ןיא .ןאטעג טעברא ריא קידתועינצ יז טאה םענייק ןופ
 סיואכרוד ריא ןופ ןבאה עקירעמא ןיא רעדניק עריא ןעוו ןראי
 ןופ ןגאלשרעדינ שממ ןעוועג יז זיא ייז וצ ןעמוק לאז יז טרעדאפעג
 ןא ,םימותי ןוא תונמלא רעביא טזאל יז זא ןיילא קנאדעג םעד
 טקירדעגסיוא ראפקעווא ריא ראפ ךיז טאה יז יוו ,ןבעל םוצ ןעלטימ

 .ןטיילגאב ריא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו עטנאקאב עריא ראפ

 ־קעלא הקבר יורפ טאה עקירעמא רעטייוו רעד ןיא ךיוא רעבא
 יז טאה "ענירג" סלא ךאנ .ןסעגראפ טשינ ןטכילפ עריא רעדנאס
 ןיא עקיטפרעדאבטיונ יד וצ ףליה ןקיש וצ "טאראפא" ןא טריזינאגרא
 .ולאפעג טעב וצ זיא יז זיב טייקיטעט ריא טצעזעגראפ טאה ןוא לטעטש
 ןענאמרעד דובכ ןטסערג ןוא גנוצאשפא רעטספיט רעד טימ
 יורפ ןופ טעברא עקיטעטליווו עקירעיגנאל יד רענישזבאד יד טנייה

 .לטעטש ןיא ענעטילעג יד ראפ רעדנאסקעלא הקבר
 (הקנלקשורבוד) רוד םהרבא

 ל״ז רעדנאסקעלא ׳הקבר
 רעוט ללכ עטסקיטיעט יד ןופ

 ןישזבאד ןיא
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 אקפיל ןתנ והיעשי

 רעטאפ ןיימ טעמדיוועג תונורכז
 אקפיל שיבייפ ׳ר

 א

 עכעלצרעה ןעמונעגכרודא ,קיטכיצ ןוא טראצ ,ליטש ,ןדיישאב
 ןופ ץענערג רעד ייב טראה ,שפנ תוריסמ ךסא ןוא טייקמעראוו
 ווו ץנעווערד ךייט ןופ ןגערב יד ייב שממ ,דנאלשטייד ןקילאמא
 — בולאג לטעטש עטצופעגסיוא שטייד סאד סיורא טקוק רעביאנגעק

 ןופ הליהק א ,ןישזבאד עלעטעטש ביל ןיימ ןענופעג ךיז טאה טראד
 טריפעג גנאל תורוד טאה עכלעוו ,תושפנ עשידיי טנזיוט ייווצ רעבירא

 .ןבעל ןכיירנבראפ ןקיטראנעדיישראפ ריא
 ןעמונראפ לטעטש סאד טאה עטראקדנאל רעשיליופ רעד ףיוא
 ןיא ןזיירק עשידיי לארטנעצ יד ןיא רעבא טרא םעניילק ץנאג א
 ךייר א ןופ לעטעטש א סלא ןעמאנ א טאהעג סע טאה ןליופ
 עשידיי עלא טעמכ ןעמונעגמורא טאה עכלעוו ,ןבעל ךעלטפאשלעזעג
 ןדיי טראד ןעוועג .ןליופ ויא טריטסיזקע ןבאה סאוו ןעייטראפ
 עקיטכיוו ,רעוט ללכ עסיורג ,ןטנעגילעטניא ,םימכח ידימלת
 טימ ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ עטבאגעב םתס ןוא ןטייקכעלנעזרעפ
 אד ךיא ליוו יד ןשיווצ .לטעטש סאד ןבעגעג ליפ ןטייקיאעפ ערעייז

 רעד ןופ רעדנעציזראפ םעד ,דובכה תארי ןטסערג ןטימ ןענאמ^עד
 םעד ןוא ל״ז ךאבנעפא השמ קחצי ׳ר עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ

 .ל״ז יקסוואקילקאז םנוב ןויצ־ילעופ יד ןופ רעריפ

 ■¥־

 טאה׳מ יוו רעדא — אקפיל (שיבייפ) אגרש ףסוי ׳ר רעטאפ ןיימ
 טשינ — טנאקאב ןעוועג זיא — שיבאפ ׳ר — ןישזבאד ןיא ןפורעג םיא
 א סלא טנגעגמוא רעצנאג רעד ןיא ךיוא ראנ — ןישזבאד ןיא ראנ
 רע טאה וצרעד ןוא .םיקסופ ןוא ס״ש ןיא יקב א ןוא ,ןדמל רעסיורג
 ףיוא ןרעפטנע וצ טסווועג ןוא ןורכז ןטוג א רעייז טאהעג ךיוא
 טאה רע .תואיקב טרעדאפעג ןבאה תובושת עכלעוו תולאש יילרעלא
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 עשיאערבעה יד טנעקעג טוג
 טשמ זיא םיא ןוא ךארפש
 ־טלעוו יד ךיוא ןעוועג דמערפ
 ןייז ץארט .רוטארעטיל עכעל
 רע טאה שינעטנעק עסיורג
 ןיא ןסאלשעגפא טשמ ךיז
 טסנרע ראנ םרוט־ןייבנעפלע
 יאפ ןיא טריסערעטניא ךיז
 ,ןעמעלבארפ עלאיצאס־שיטיל

 .עשידיי לעיצעפס

 ןייז ףיוא טקוקעג טשמ
 •־עג רע זיא דנאטש ןשידיסח

 רעקיצנייא רעד טעמכ ןעוו
 ־ראפ טאה טאוו לטעטש ןיא
 ןופ קנאדעג םעד טיירפש

 ןאד זיב זיא סע עכלעוו ןשיווצ ןזיירק עשידיסח יד ןיא ןויצ תביח
 .ל״ר לוספ ףירט ןעוועג

 ,טאהעג רע טאה םייבר רעקצאווטא יד ןופ ברוקמ א קידנעייז

 .וו.א.א תופיסא ,תושרד ךרוד טייהנגעלעג יד ,טצונעגסיוא ךמא ןוא
 גונעג טינ זיא סע זא ,ןדיי עמורפ ללכב ןוא םידיסח יד ןגייצרעביא וצ
 טימרעד ןוא — ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו גאט א לאמ יירד ןגאז וצ
 ־ץרא ראנ .שממ לעופב ןייז םייקמ סע זומ ןעמ ראנ — ןייז אצוי
 ,לכ םדוק ,ךיז זומ ראפרעד .לארשי־תרות יד ןייז םילשמ ןעק לארשי

 ןוא םזינויצ ןטימ ןריציפיטנעדיא שיטילאפ םוטנדיי עמורפ סאד
 — םידידי ענייז ןוא רע זא .לארשי־ץרא ןינב םוצ ףתוש א ןרעוו

 ,טנייה .יחרזמ רעד — היאר א זיא ךיירגלאפרע ןעוועג ןענעז םירבח

 טינ סע זיא קירוצ ןראי ליפ טימ רעבא ,ךעלריטאנ ץנאג סאד זיא
 .טושפ ןוא טכייל יוזא ןעוועג

 ,בר רעדיל רעטמיראב רעד טרירוגיפ ןבאה םידידי ענייז ןשיווצ

 בר ןוא ןואג רענטוק רעד ; סענייר בקעי־קחצי ׳ר ,הבישי שאר רעדא
 טדארב ברה ,קעוואלצאלוו ןופ יקסלאוואק ברה ; קנורט עלעושוהי ׳ר
 רעד ךיז טייטשראפ ןוא .הכרבל םנורכז ,ערעדנא עליפ ןוא אנפיל ןופ
 א ןוא ,שטנעמ רעלארעביל ןוא רעקיצראה א .דנעבאנאז ,בר רענישזבאד

 .ראג זיב ליקמ

 ןופ יורפ אקפיל המולב
 אקפיל יכדרמ
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 ב
 טאה עטאט רעד טאוו ןסעומש עגנאל יד ךאנ קנעדעג ךיא
 זיא רע ןעוו ,ל״ז ,לדנעמ־םחנמ ׳ר ,יבר רעקצאווטא ןטימ טאהעג
 ןסעומש יד טא זא סיוא טזייוו .זיוה רעזדנוא ןיא ןענאטשעגנייא
 ןבאה ייז ןעוו ,לאמ סעדעי לייוו ,העפשה עקירעהעג יד טאהעג ןבאה
 רעד ,עדייב ןופ רעמינפ יד ףיוא זא ןעזעג ךיא באה ,טקידנעעג ךיז
 .טייהנעדירפוצ עקידהרתי המשנ א שממ טור ,יבר רעד ןוא עטאט

 טימ טכער ךאד טאה שיבייפ : טכארטעג סיוועג טאה ל״ז יבר רעד
 עטאט ןיימ טאה לאמ עכעלטע .ןעגנורעלקרעד עראלק ןוא תויאר ענייז
 סאד ליוו רע לייוו טריסערעטניא זיא יבר רעד : טקרעמאב רימ וצ
 ןוא .הנומא יד טפאש ןליוו רעד ןוא ןליוו ןייז זיא סאד .ןרעה סעלא
 ןפורעגקירוצ זדנוא רע טאה רדח סניבר םעד קידנזאלראפ ,לאמנייא
 ןמ זיא׳ס זא ךאד עז ךיא ,שיבייפ" :רעטאפ ןיימ וצ טגאזעג ןוא
 טרעהעגוצ ךיז באה׳כ .זיוה ןיא ריד ייב ןייא ייטש ךיא טאוו םימשה
 — טכערעג טסיב וד .ןויצ־תביש ןופ ןינע םעד וצ הנוכ סיורג טימ

 רעזדנוא זיא׳ס ןוא תולג ןופ ךאי ןרעטיב םעד ןפראוופארא זומ ןעמ
 םייקמ היכז יד ןבאה וצ ונמולש ישנא יד ןקעוורעד וצ בוח רעקילייה
 ,חוכ רשיי א .ץראב תויולתה תווצמ יד ךיוא םישעמ ךרוד ןייז וצ

 ךיז טאה עבלעז סאד .החמש אלמ ןעוועג זיא עטאט רעד ."שיבייפ
 זיא ,ל״ז עלהשמ ׳ר ,רעדורב סניבר םעד ןעוו טרזחעגרעביא

 .זדנוא ייב ןענאטשעגנייא
 ג

 עזעיגילער יד ןשיווצ םזינויצ טרידנאגאפארפ רע טאה ראנ טינ
 זיב טרילימיסא עטסיימ ,םידוהאי עשטייד יד ןשיווצ ךיוא ראנ ןדיי

 .ראג
 סאד ןופ טלייטעגפא ןעוועג זיא ןישזבאד עשיליופ־שיסור יד
 ץנעווערד ךייט ןרעביא קירב א טימ ,בולאג ,לטעטש ץענערג עשט'יד
 ןא ןעוועג ,בגא ,זיא בולאג ןיא .עיצאטס לאצפא — ףיראט א ןוא
 ללכב ןוא דיי רעטוג א ,טסינויצ רעמעראוו א ,דלעפנעזיר ,רעקייטפא
 ןופ ןאב רעד טימ ןדנוטש יירד־ייווצ א .שטנעמ רעליווו א רעייז
 ןיא — ןריוט) ןראט טאטש־גנוטסעפ עשטייד יד ןעוועג זיא בולאג
 טאה ןראט לייוו ,טייוו־ווו ןופ םילוח ןעמוק ןגעלפ טראד .(שידיי
 זיא׳ס .ןטייהקנארק עלעיצעפס ראפ םיריוטקאד עטוג עריא טימ טמשעג
 א וצ הלוח א ןעמוקעג זיא ."זיוה ןזאנגאיד" עסיורג א ןעוועג טראד
 הלוח םעד ןעמ טאה טראד ןוא טקישעגניהא םיא רע טאה ראטקאד
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 ראנ ,הלחמ רעלעיצעפס רעד ראפ ראנ טינ ,סעלא ראפ טריוורעסבא
 ,ןגיווועג ,ןטסאמעג ,טפאטעג טאה׳מ .טסייג ןוא ףוג ןצנאג ןראפ
 רעד טאה ךאנרעד .סטראפער ןבירשעג ןוא טכוזרעטנוא ךעלטנירג
 א ןעוועג סע זיא ןטייצ ענעי ראפ .טעברא ןייז ןאטעג טסילאיצעפס
 ןוא םיריוטקאד ליפ ןעוועג טראד ןענעז ךעלריטאנ .וטפיוא רעסיורג
 ,קנאלב ,ןייוודנארב — ןדיי ליפ — ייז ןשיווצ ןוא ןראסעפארפ

 ־פאק ןופ ןטילעג סנטצעל טאה עטאט רעד תויה .וו.א.א ןאמדלאג
 ,לאמ ןייא .גאלארווענ א ,ןאמדלאג ר״ד וצ ןראפעג רע זיא ןצרעמש

 ןיימ :דליב אזא ךיא עז רעמיצ־לאטיפש סנטאט ןיא קידנעמוקניירא
 טדער רע ןוא םיריוטקאד ןינמ א םיא םורא ,טעב ןוא טציז רעטאפ
 טימ וצ ןעלקאש עליפ .(שטייד ףיוא סע טגאז ןעמ יוו) סומזינויצ —
 עטאט רעד .טסנרע ןענעז עלא ןוא ,ןציטאנ ןביירש ערעדנא ,פעק יד
 רעה" :סיוא ןפור ייז ןוא טרעטסייגאב טרידאלפא ןעמ ,טקידנע
 ןבאה עלא טעמכ "ןעממאקנעמאזוצ רעטפע ךיז ןעססימ ריוו ,אספיל

 .ןטסיכויצ עקיטעט ןראוועג ןוא ןסאלשעגנא ךאנרעד ךיז

 ד

 טסא" ןעמורפ א ןעמענ טפראדעג סע טאה עשז־ןיוש :ךיז טגערפ
 ןיא ייז ןגייצרעביא וצ עטאפאק עגנאל א ןוא ,דראב א טימ "עדוי
 נ לאעדיא ןקיזאד םוצ ןערעקאב ייז ןוא םזינויצ ןופ טייקיטכיר רעד
 ,ןטעלפמאפ ,רעכיב :רוטארעטיל גונעגרעביא םעד ןגעוו ןעוועג

 עטעדליבעג ןעוועג ךאד ןענעז סאד .וו.א.א רענדער ;ןטפירשטייצ
 םזינויצ ןופ טרעהעג ןבאה ייז זא ןבעגעגוצ ןיילא ןבאה טאוו ,ןשטנעמ
 סנטשרע :יוזא זיא רעפטנע רעד .גנוגעוואב רעד רעביא טנעיילעג ןוא
 טאה רע ןעוו — גנאגוצ ןקיטראנעגייא ןא טאהעג רעטאפ ןיימ טאה
 טאוו ןעוועג תמאב זיא׳ס ןוא ןגאז וצ טאוו טאהעג רע טאה טדערעג
 ןרעלקרעד וצ טנאלאט ןכעלנייוועגרעסיוא ןא טאהעג טאה רע .ןרעה וצ
 חומ ןדניבפיונוצ ,ןפוא ןטושפ ,ןרעלופאפ א ףיוא ןינע ןטסרעווש םעד
 .ראמוה טימ ןטכיזלאב סעלא טאד ןוא ליפענ טימ קיגאל ,ץראה טימ

 .עטייווצ יד ענייא ןעוועג םילשמ ןבאה טייקכעלטלעונ ןוא תודמול ןייז

 וצ טסאפעגוצ ךיז ,ץנעגילעטניא סרערעהוצ םעד טצאשעגפא טאה רע
 ץלא סאד ןוא — ןינע םוצ טכארבעג םיא זייווכעלסיב ןוא ,םיא
 טרעהעג לאמ ןייא םיא ןעמ טאה ןוא .ןפוא ןדנעגייצרעביא ןא ףיוא
 — ןוא — רעדיוו םיא טענגאמ א יוו ןגיוצעג ןיוש טע טאה ןדייר

 טעוו שיבייפ ׳ר" :יוו רעמ טפראדעג טינ טאה׳מ ,ןרעה וצ רעבא
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 ןשיטסינויצ ןיא רעדא לביטש ,שרדמה־תיב ,להוש ןיא ןדייר טנייה
 ןעוועג זיא רע .ןטייז עלא ןופ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא ,"לאקאכ
 ךעלדיימ ראפ ןדייר וצ טראהעג טינ םיא טאה׳ס .ראג זיב טנארעלאט
 ,שוילעפאק א רעדא ,לטיה א ןגארטעג אי ןבאה ייז יצ ,טייל עגנוי ןוא

 יד טימ ןביוהעגנא רע טאה קידכעטש ןוא ,טרסומעג טינ .טינ רעדא
 ״!ןדיי עביל" רעטרעוו

 ה

 ןעוועג זיא ןוא ןשטנעמ טאהעג ביל טאה רעטאפ ןיימ
 רעדא ךייר ,"עקירעדינ" רעדא "עכיוה" .ראג זיב שיטארקאמעד
 ךיוא ןענעז ,םוטעמוא יוו .ךיילג ןעוועג עלא ןענעז םיא ראפ — םירא
 ןעמעוו — םינסחי עטדערעגפייא — ״ינפ״ ןעוועג לטעטש רעזדנוא ןיא
 ."ןכיילג ןעייז טימ טינ" ,"ןקירעדינרעד" וצ ךיז ןענאטשעגנא טינ זיא׳ס

 ,שרדמ־תיב ןיא ,להוש ןיא .טכאלעגסיוא ןופרעד ךיז טאה עטאט ןיימ

 ,ךיז ןופ ןזאלבעג טינ — רחסמ ןיא רעדא ,תוחמש ףיוא ,לביטש ןיא

 ןיימ ןוא — ״קאבאט קעמש א רימ ביג ,םוחנ״ .ךיז טעהוואגעג טיו
 .עלעטעקש־קאבאט סמוחנ ןיא רעגניפ ענייז ןיירא טקור רעטאפ

 קעווא ךיז רע טצעז טא ןוא ."ןלירב ענייד ןטסעמנא ךימאל ,ןורהא"
 ןבענ ,שיט ןגנאל םייב קנאב רעד ףיוא ,שרדמ־תיב ןיא ןשטנעמ יד טימ
 זיא סעלא סאד ןוא .ייז טימ טנרעל ןוא טסעומש ןוא — ריט רעד
 ןופ רעצימיא .קיטכירפיוא — ןוא ךעלריטאנ ןעוועג םיא ייב
 ."ךאז אזא ןאטפא" רעדייא ןעמונעגנייא הפכנ א רעירפ טלאוו "ינפ" יד

 ןבאה דאלקס־ץלאה ןיא ןוא לימ ןיא ,קאטראט ןיא זדנוא ייב
 ןגעלפ ,ונ .ןטסידנוב עטנערבראפ — ייז ןשיווצ ,ןדיי עכעלטע טעבראעג
 ןסייהעג לכ םדוק ייז רע טאה .ןריטוקסיד טפא רעטאפ ןיימ טימ ייז
 ייז זא עגר א ףיוא וליפא גידנעטכא טינ ,םעווקאב ןצעזקעווא ךיז
 שטנעמ א יוו ראנ רעטעברא טימ תיבה־לעב א יוו טינ .ןעשטומעלאב

 .ןדנוטש ןרעיוד סעיסוקסיד יד ןגעלפ יוזא .ןשטנעמ טימ
 עסיוועג" ןעוועג לטעטש רעזדנוא ןיא ךיוא ןענעז ,םוטעמוא יוו
 טצעזעג׳ניירא םיא ןעמ טאה טפאכעג ןצימיא טאה׳מ זא ,ונ ."ןטנעמעלע
 לדתשמ ךיילג ךיז טגעלפ רעטאפ ןיימ .ןגאלשעג — ןוא אידג־דח ןיא
 עיגתש דע ךרבח תא ןודת לא" .ןגאלש טרעהעגפיוא טאה׳מ ןוא ןייז
 ייב ןענעז "ךומכ ךערל תבהאו" ןוא "םירבח לארשי לכ" ,"ומוקמל
 טאה עקיטפרעדאב עקילדנעצ .קיטע ןופ תודוסי עטשרע יד ןעוועג םיא
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 טינ וצ טאהעג ךיוא רע טאה גנואיצאב עבלעז יד .רתסב ןפלאהעג רע
 ןוא טייקיטכירפיוא ןייז טליפעג וויטיאוטניא ןבאה ןשטנעמ .ןדיי —
 ,ןעמעלבארפ ערעייז וצ תוצע ראפ םיא וצ ןעמוק ןגעלפ ןוא טייקטנאו
 טלאוועג רע טלאוו .טאט ןוא טאר טימ ןפלאהעג עקאט טאה רע ןוא
 סע זיא רע ןוא ,םידיסח ליפ רעייז ןבאה טנעקעג רע טאה יבר א ןייז
 רעדא ,"שיבייפ ׳ר" טגאזעג טאה׳מ ןעוו .לעציפאמוא ןעוועג תמאב
 ןוא טקעפסער טימ טגאזעגסיורא סע ןעמ טאה "אקפיל ןאפ"
 טכאמעגקעווא טאה ,וינע ןא ןעוועג רעבא זיא רע .טייקיטכירפיוא
 א סאוו הואג ןופ תינימשבש תינימש יד וליפא טנאה רעד טימ
 ןטימעגסיוא ןוא דובכ ןופ ןפאלטנא זיא רע .ןבאה ףראד םכח־דימלת
 אי אקוד םיא ןבאה ,רעבא ןשטנעמ .(טייקכעלטנעפע) יטיסילבופ

 .טפאשרעריפ ןייז ראפ טראגעג ןוא טכוזעגפיוא

 ו

 רעטאפ ןיימ .לארשי־בהוא א ןעוועג זיא חלג רענישזבאד רעד
 ןדייר ייז ןגעלפ גנאל ןדנוטש .טעדניירפאב ריעייז ןעוועג םיא טימ זיא
 .ןעמעלבארפ עשיטאטש ןוא קיטילאפ טלעוו ,עיפאזאליפ ,עיגילער ןגעוו
 אד יאווס" ,"סעדאגז" ,"סעקלופס" יד ןעוועג טלאמעד ןענעז סע
 םיא רעטאפ ןיימ טאה ךעלריטאנ .קעלש ערעדנא ןוא "אגעווס
 טאה העפשה ןייז .םעלא םעד ןופ טייקיטכירפיואמוא יד ןזיוועגסיוא
 עלא יד טמאדראפ תושרד ענייז ןיא טאה חלג רעד ןוא ןפלאהעג
 טרעטיילעגסיוא ךיז טאה טפול יד .ןדיי יד ןגעק םילובלב ןוא סעצעה
 ןטימעגסיוא ןבאה םירעיופ עקימורא יד .לאמראנ ןראוועג זיא׳ס ןוא

 .רעמערק עשידיי יד וצ ןעגנאגעגקירוצ ןוא סעקלופס יד

 ןגראמ לאז רע רעטאפ ןיימ ןסיוו חלג רעד טזאל לאמנייא
 א ,טסאג רעבושח א םיא וצ טמוק סע ז זיא סאוו .םיא וצ ןעמוק
 ,רע ליוו .שיאערבעה ןוא שיבארא ןעק סאוו ,חלג רעטנרעלעג רעייז

 רעייז ןעוועג ןיב ךיא .ןסעומשכרוד םיא טימ ךיז לאז רעטאפ ןיימ זא
 ןעגנאגעגטימ ךיא ןיב ,שדוק־ןושל ןדייר חלג א ןרעה וצ קירעגיינ
 ןא שיט םייב קידנציז ןעזעג רימ ןבאה ,זיוה ןיא קידנעמוקניירא
 א טנעיילעג טאה רעכלעוו ןיושראפ ןגיציילפטיירב ןטעשאפעגסיוא
 ןעשזד" : קזוח השעמ ןאטעג גאז א רע טאה זדנוא קידנעעזרעד .ךוב
 זא ךאד ןסייוו רימ ,ונ .(עלהשמ ,ןגראמ טוג) ״!וקשאמ ,ירבאד
 ןא ,דיי א ראפ ןעמאנ קזוח א ןעוועג ןקאילאפ יד ייב זיא "קעשאמ"



 ןוא יכדרמ ןופ ןוז א אקפיל קינעה
 אקפיל המולב

 ןעשזד" .לוטיב ןופ קורדסיוא
 ־טנעעג רימ ןבאה "ירבאד
 .טצעזעגקעווא ךיז ןוא טרעפ

 ־דנוא" ןיירא זיא דלאב ראנ
 םוצ ןעגנאגעגוצ .חלג "רעז
 טנאה יד ןבעגעג םיא ,ןטאט
 א טימ ,ךיוה טגאזעג ןוא

 :עמיטש רעכעלטניירפ

 ־אפ ירבאד ןעשזד ,הא"
 רעה ןגראמ טוג) ! אקפיל עינ
 טאוו ראנ ןבאה רימ (אקפיל
 טסאג רעד ."ךייא ןופ טדערעג
 ,ןביוהעגפיוא לענש ךיז טאה
 ־עג ןוא זדנוא וצ ןעמוקעגוצ
 אזדראב םאשארפעשפ" :טגאז
 טאוו (רעייז טקידלושטנא)
 טקידיילאב ךייא באה ךיא

 ןאפ רעד ,ריא טייז סאד זא טסווועג טשינ באה׳כ .קעשאמ ןפורעג ןוא
 ."טלייצרעד ליפיוזא רימ טאה דניירפ ןיימ ןכלעוו ןופ ,אקפיל

 :טגאזעג ןוא לכיימש א טימ טקוקעגנא םיא טאה רעטאפ רעד

 ,אלימ ,ונ ,שיאערבעה ןוא שיבארא טנעק ריא זא טרעהעג באה ךיא"

 ־וושל רעייא ןרעה רימאל ראנ ןיבמ ןייק טשינ ךיא ןיב שיבארא ףיוא
 ןוא טגאזעג רע טאה ,"סיוועג" "ז ךוב שיאערבעה א ריא טאה .שדוק
 טאה עטאט רעד .שמוח א זילאוו ןייז ןופ ןעמונעגסיורא טאה
 ךיז טאה טע ןוא רעטעלב יד ןשיווצ רעגניפ א טקעטשעגניירא
 ןוא ,רעטאפ רעד טגאזעג טאה ,"טנעייל" ."קלב" ףיוא טשימעגפיוא
 ןוא רעטייוו ןוא רופצ־ןב קלב עמשיו :טנעיילעג טאה טסאג רעד
 ירבע יד !ןעניוטש וצ שממ ,ךיז טקאהראפ טינ ,קיטכיר — רעטייוו
 ףיוא טשטייטראפ דלאב טע טאה רע ןוא טנכייצעגסיוא ןעוועג זיא
 ערעדנא טריבארפ טאה עטאט רעד .גנוגניירטשנא ןא ,יונעג — שיליופ
 טלוכיעג טאה רע — טנעקעג עקאט טאה טסאג רעד רעבא ,רעטרע

 .דוי רעסיורג א טימ

 ךייא זומ ךיא .ןייפ רעייז" ,עטאט רעד טגאזעג טאה ,"טוג"
 ,טראוורע טינ ךיא באה ןענעק טוג יוזא טלאז ריא זא תמא םעד ןגאז

 שמוח םעד טאה טע רעוו ריא טסייוו ,ןגערפ ךייא ךימ טזאל ראנ
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 — טסאג רעד טרעדנווועג ךיז טאה ״ז רעוו טסייה טאוו״ ״י ןבירשעג

 רעד טרעפטנעעג טאה ״! קיטכיר ,קיטכיר" ״! !ךעלריטאנ ,שעזיאמ"
 ,רעטזיירגראפ א זיא קעשאמ זא ךאד ןסייוו רימ ןוא" — רעטאפ

 יקעשאמ ךימ ןפור ךרוד טקידיילאב ךימ ריא טאה .שעזיאמ רעקידקזוח
 ןעוועג טינ טלאוו ,"קעשאמ" רעד טינ ןעוו ? ןייא ךייא טלאפ סאוו
 ןוא חלג רעטנרעלעג א ןעוועג טינ טלאוו ריא ,סעיגילער ,הרות ןייק
 "קעשאמ" רעד טא טינ ןעוו .עיציזאפ עמעווקאב ענייפ אזא טאהעג טינ

 טאה עטאט רעד) תומהב טעשאפעג ,טדערעג דלימ ,טנייה ריא טלאוו
 ןבאה םיחלג עדייב ראנ ,לקירטש סאד ןעיצרעביא טלאוועג טינ
 זיא׳ס" : טצעזעגראפ טאה רעטאפ רעד ״(...תומהב עכלעוו ןענאטשראפ
 ם״במר רעד — סעדינאמיאמ — "קעשאמ" רעסיורג א ךאנ ןעוועג
 "השמכ םק אל השמ דע השממ" :טריטיצ טאה רע ןוא —

 ןפורעג ךימ טאה ריא ןעוו .(ןענאטשראפ ךיילג סע טאה טסאג רעד)
 ראנ טגייצ סאד .דובכ ןטסערג םעד ןאטעגנא רימ ריא טאה קעשאמ
 עדנעסיוומוא ךיוא ריא טייז ןדיי וצ סאה ןשיטאנאפ רעייא ןיא זא

 ״!ןטאידיא
 ,טכארטעג עלייוו א טאה ,טפעלפעג ןבילבעג זיא טסאג רעד

 טאוו טשינ רעדנווו ןייק" : טגאזעג ןוא טנאה סרעטאפ םעד טקירדעג
 ,טנרעלעג ליפ רעייז טנייה באה ךיא .ךייא ןופ ליפיוזא טלאה דניירפ ןיימ

 טאה חלג רענישזבאד רעד ."ןסעגראפ טינ לאמ ןייק טע לעוו ךיא
 .ןלאווקעגנא

 ז

 טימ ןטפעשעג עסיורג טריפעג ןבאה רעדירב ןוא רעטאפ ןיימ
 ןיא ןעמ טאה ץירפ טראוו סאד — םיצירפ) ״תוררש״ עקימורא יד
 ייז ןופ טפיוקעג ןבאה רימ .(טרעהעג טינ טעמכ טנגעג רעזדנוא
 ,רעטערב ,לעמ — זדנוא ןופ ייז ןוא דרעפ ,תומהב ,האובת ,רעדלעוו

 ןוא ןלאטש ,(ןרעייש) סעלאדאטס זדנוא ייב טלעטשאב ןוא ץליהעג
 ןיא "טריצירבאפ־ראפ" רימ ןבאה ןעגנולעטשאב יד .סעדייבעג ערעדנא
 עטמיטשאב יד ןיא טלעטשעגנעמאזוצ ךאנרעד ןוא ףיוה וקיזיר רעזדנוא
 ־םיצירפ) "סענשזאמילעיוו־עינשאי" יד לאמ ןייק טאה רע .רעטרע
 תמא םעד טגאזעג ייז טאה ,טעפנחעג טשינ (ןעלטיט ערעייז — םינסחי
 ייז ןשיווצ .טריטקעפסער ראפרעד םיא ןבאה ייז ןוא ןיירא םינפ ןיא
 — ףארג) עיבארכ רעניאבז רעד — עקשיש ענשזאוו ראג א ןעוועג זיא
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 רעטעדליבעג ךיוה א ןוא גנוי־בעל רעסיורג א .(שילגנע ןיא סנואק
 ןוא ךאש רעטאפ ןיימ טימ ןליפש וצ טאהעג ביל טאה רע .שטנעמ
 ןעוועג זיא רע .עניטסעלאפ — ןוא ןליופ ,קיטילאפ־טלעוו ןריטוקסיד
 ןגירקקירוצ ןלאז (ןדיי יד) "יננאקאזאראטס" יד זא םעד ראפ קראטש
 עכילרע עלא ןליפ ןפראד יוזא זא טגאזעג טאה רע .דנאל רעייז
 ךעבענ ןבאה ׳ךעלהררש" עקידנעייטשייב יד .ןקאילאפ עשיטאירטאפ
 לדנאה ןיא ןסעומש יד ןיא .(אי ,אי) "קאט ,קאט" :טעקמאבעגוצ
 טראוו סאד ןדערוצסיוא קיטכיזראפ רעייז ןייז ייז ןגעלפ ז׳וינוא טימ
 ,לאצרעמ רעכילפעה ןוא רעשיטאמארג רעד זיא סאד — ״ישזדישז״

 ןראפ — םראפ עקידנעטכאראפ ןוא עבארג יד — ״ידישז״ טשינ ןוא
 רעד ןיא ,עיצאפוקא רעשטייד רעד תעב .דיי — ״דישז״ ןופ םיבר ןושל
 זא "ןכארבעג" יוזא ןעוועג עיבארכ רעד זיא ,המחלמ־טלעוו רעטשרע
 ןייז ןופ לייט ןסיורג א זדנוא ןפיוקראפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג זיא רע
 אד .טנגעג רעד ןיא רעטסערג רעד — ״דלאוו רעניאבז״ ןטמיראב
 דיי םייב זא טגייצעג תוררש ערעדנא יד ןוא םיא רעטאפ רעד טאה
 זדנוא ענייז ןוא םזילארעביל ןייז קנאד א .טלעג סעלא טשינ זיא
 טינ רעטאפ ןיימ טאה ןדיי ןגעמ ןעגנואיושנא עקיטסניג עטנאקאב
 ןטסעב םעד טלאצאב םיא ןוא "האיצמ א םיא ייב ןפאב" טלאוועג
 טימ ןומטמ א ןכאמ טנאקעג רחסמ םעד ןיא ןטלאוו רימ .זיירפ
 ראפ בוט־םש א בילוצ זא טגאזעג טאה רעטאפ רעד רעבא ,טלעג
 .ןלאצאב וצ תורצוא גונעג אטשינ ןענעז — לארשי־יבהוא ראפ — ןדיי
 טקיופעצ סע ןוא ןסעגראפ טינ לאמ ןייק סע טאה עיבארכ רעד

 .ןלעבאנ יד ,דנייפ דנייז ןשיווצ
 ח

 ןעוועג :לאפ ןטנאסערעטניא ןא ןענעכייצראפ אד ךיא ליוו טציא
 ןראפ רעטאפ ןיימ טגעלפ ראי סעדעי יוו .1914 גנילירפ עדנע סאד זיא
 טאטנעטא םעד ךאנ .עיזעלש ,קעדנאל ןייק לאמ סאד ,טרארוק א ןיא
 טכוזעג קעדנאל ןיא טסעג עשידנעלסיוא יד ןבאה אוועיאראס ןיא
 ןיימ עכלעוו ןיא ןאב יד .טרינרעטניא ןרעוו ייז ראפעב םייהא געוו א
 ןסאלשעגבא — ןראט ראפ סעיצאטס ייווצ זיא ןראפעג זיא רעטאפ
 ןייק ןראוועג טריפעגקעווא ןענעז רעגריב עשיסור עלא ןוא ןראוועג
 גרוברעטעפ ,דנאלניפ ,ןדעווש ,קראמנעד ךרוד טראד ןופ ןוא ןיטעטש
 רימ .רעטעמאליק טנזיוט ראפ א ןופ עקערטש א ,עשראוו ןייק —
 ןעמאזוצ ןוא ,ןעוועג ןאד ןיב ךיא ווו עשראוו ןיא ןפארטעג ךיז ןבאה
 רימ ןבאה אד .עוואנאכעשט ןייק ןאב יד טימ ןראפעג רימ ןענעז
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 רעייז א ךרוד זדנוא טאה עכלעוו עטעראק עטכאמראפ א ןעגנודעג
 סרעטאפ ןיימ ןגיעוו העומש יד .ןישזבאד ןייק טכארבעג געוו עקידהנכס
 עקילדנעצ ןוא ,לטעטש ןיא טיירפשראפ לענש ךיז טאה עזייר עגנאל
 רעשטייד רעד ןופ ךיוא .ןקורדנייא העיסנ ענייז ןרעה ןעמוקעג ןענעז
 ייז .גנודאלנייא ןא ןעמוקאב רע טאה ןישזבאד ןיא רוטנאדנאמאק
 ןופ גנוגעוו׳אב יד רעביא ןרעה וצ טריסערעטניאראפ ןעוועג ןענעז
 ןעזעג טאה רע סאוו רעוועג ןטראס יד רעביא ןוא ,רעטילימ ןשיסור
 ךסא ןעזעג טאה רע זא טלייצרעד ייז טאה רעטאפ ןיימ .געוו ןפיוא
 רעבא ןפורעג םיא ןעמ טאה לאמ עכעלטע .רעוועג ליפ טימ רעטילימ
 לייוו ,ןעמוקאב טשינ םיא ןופ ייז ןבאה גנורעלקרעד עראלק ןייק
 ןיא טאה ןוא — שטנעמ רעטילימ ןייק ןעוועג טשינ זיא רעטאפ ןיימ

 .ןענאטשראפ סאוו קינייוו רעוועג תוכלה
 רוטנאדנאמאק רעד טימ ןשינעגעגאב יד ןבאה רעבא ףוס םוצ
 טנאדנאמאק םעד טימ ךיז טאה רעטאפ ןיימ :טכורפ ןבעגעג ךאד
 א טכארבעג לטעטש רעד סאד טאה רעטעפש ןוא טעדניירפאב טוג

 : העושי עסיורג

 גנורעקלעפאב עצנאג יד טלמאזראפ טאה׳מ תעשב ןעוועג זיא סאד
 ןיא טאה ןעמ זא ,טקידלושאב ןוא ץאלפ קראמ ןפיוא לטעטש ןופ
 ןעוועג זיא ץאלפ רעד .ןטאדלאס עשטייד ףיוא ןסאשעג לטעטש
 ןשיטירק םעד ןיא ןוא רעוועגסיש טימ ןטאדלאס טלגנירעגמורא
 ןוא טנאדנעמאק םוצ טעדנעוועג רעטאפ ןיימ ךיז טאה טנעמאמ
 ,אי" .גנורעקלעפאב יד ןופ טייקידלושמוא יד ןיא טגייצרעביא םיא

 רעטעפש ןוא ,טלמרומעג טנאדנעמאק רעד טאה ,"ךילגעמ זיא סאד
 לטעטש סאד לאז גנורעקלעפאב יד זא לעפאב א ןבעגעג לסיבא
 א ץאלפ קראמ ןפיוא טקא רעד טקידנעראפ ךיז טאה יוזא .ןזאלראפ

 .טנאדנעמאק םייב רעטאפ ןיימ ןופ ץנעוורעטניא יד קנאד

 ט

 האובת ןוא דלאוו ןעוועג ןענעז החפשמ ןיימ ןופ בור רעד
 ןיא טנרעלעג רעטאפ ןיימ טאה ןראי עגנוי ענייז ןיא .םירחוס
 טשינ טאה רע רעבא ,הכימס ןעמוקאב ןוא ,הבישי רעמינאלס
 ןראוועג זיא ןוא "הב רופחל םודרק" סלא הרות יד ןצונסיוא טלאוועג
 ךיוא יוו ,קאטראט א טיובעגפיוא ךיוא רע טאה רעטעפש .רחוס א
 חילצמ ןטפעשעג ענייז ןיא טאה רע .לימ עקיקאטשריפ עסיורג א
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 סעלא רע טאה ךייר רעייז ןעוועג ןיוש זיא רע יוו םעד ךאנ ןוא ,ןעוועג
 טימ ןעמונראפ ךיז רע טאה ןיילא ןוא רעדירב עניימ ןבעגעגרעביא
 סעיצקאזנארט עקיטכיוו ייב ראנ ןוא ,םזינויצ ןראפ עדנאגאפארפ

 .ןטאראב םיא טימ ךיז ייז ןגעלפ

 רעקצאלפ ןיא ןראוועג טלייוועגסיוא רע זיא טייצרענייז וצ
 ,סערגנאק ןשיטסינויצ ןטייווצ רעדא ןטשרע םוצ טאגעלעד סלא ןאיאר

 .לארשי ץרא ןייק ןראפעג לאמ ןטשרע םוצ ךיוא טלאמעד זיא ןוא

 החפשמ יד ןעמענ וצ טיירג ןעוועג רע זיא קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 החפשמ רעטסטנאנ רעד ןופ זיירק ןיא ,םייה רעד ןיא .ןייז הלוע ןוא
 ךיז ןבאה ןשיווצניא רעבא ,םעד ןגעוו טדערעג טסנרע רעייז ןעמ טאה

 .ןראוועג לטב זיא ןאלפ רעד ןוא ןעמעלבארפ עסיוועג טקעוורעד
 ןיא ןעמעלבארפ ענעדיישראפ ןפאשעג טאה עיצאפוקא עשטייד יד
 יד ייב ןרינעוועטניא ןלאפ עלא ןיא טגעלפ רעטאפ ןיימ ןוא לטעטש
 גנאפנא ןיא לאפ ןטנאמרעד ןיוש םעד ןיא יוו יוזא ,טכאמ עשטייד

 .המחלמ רעד ןופ

 רעדיוו רעטאפ ןיימ טאה טקידנעעג ךיז טאה המחלמ יד ןעוו
 זיא סע .לארשי ץרא ןייק הילע ןופ קנאדעג םעד טכארבעגפיוא
 תובהלתה עסיורג א ןעוועג — עיצאראלקעד רופלאב רעד ךאנ — ןאד
 זיא סאוו ןגעמראפ ןקיזיר א טאהעג ןאד ןבאה רימ .לטעטש ןיא
 רעטיג עכעלטע .ןישזבאד ןיא עיצנאטס עשירטקעלע ןא ןופ ןענאטשאב

 ןיימ .ערעדנא ןוא ,רעדלעוו ,סרעגאל ץלאה ,רעזייה ,לימ א ,ןקאטראט
 ,קרעוו געז א לארשי ץרא ןיא ןלעטשפיוא וצ ןעוועג זיא ןאלפ סרעטאפ

 ןריטראפמיא ןאד טגעלפ ןעמ עכלעוו ,ךעלטסעק ןשזנארא ןריצודארפ וצ
 יד :גנורעטש א ןטארטעגניירא רעדיוו זיא אד רעבא .דנאלסיוא ןופ
 סרעטאפ ןיימ טכאמעג טשינוצ טאה עכלעוו המחלמ עשיליופ־שיסור
 רתוומ טלאוועג טשינ םולח סנבעל ןייז ףיוא רעבא טאה רע .רענעלפ
 טאה טכאוושעגפא רעייז ןוא רעטלע ןכיוה ןיא קידנעייז ןיוש ןוא ןייז
 עקיבייא ןייז טראד ידכ לארשי ץרא ןייק ןראפקעווא ןסאלשאב רע
 זיב םיא וצ קידתוירזכא ןעוועג לרוג רעד זיא רעבא רעדייל .ןעניפעג ור
 ךאנ ןוא ןראוועג קנארק גנילצולפ זיא רע .טנעמאמ ןטצעל םוצ

 .ראי 79 ןופ רעטלע ןיא ןראוועג רטפנ געט עכעלטע

 טלעוו קיטש א רימ ראפ זיא הריטפ סרעטאפ ןיימ טימ
 סע עכלעוו ןא רענעגאלשרעד ןוא רעטלעפייווצראפ א .ןבראטשעגפא
 ןייק טכארבעג לרוג רעד ךימ טאה ,טפנוקוצ רעד ראפ רענעלפ זיא

 .עקירעמא
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 ,רעטסעווש ןופ החפשמ עטגייווצראפ עסיורג א ןעוועג ןענעז רימ

 .ךעלקינייארוא ענעסקאוורעד וליפא ןוא ךעלקינייא ,רעדניק ,רעדירב

 הליהק עשידיי יד טניישאב ןבאה עכלעוו ןטייקכעלנעזרעפ ייז ןשיווצ
 רעד ןיא עלאר עסיורג א טליפשעג ןבאה טאוו ןשטנעמ ,ןישזבאד ןיא
 עסיורג ןופ סרעמיטנעגייא ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,טלעוו רעלעיצנאניפ

 .ןטפעשעג םתס ןוא רעדלעוו ,רעטיג ,קרעוו עלעירטסודניא

 טנרעלעג ןבאה עיטסאניד סאקפיל שיבייפ ׳ר ןופ רעדניק יד
 טסייג ןיא ןגיוצרע עלא ,ןלוש ערעכעה ןיא ךיוא ןוא סעיזאנמייג ןיא

 .טמיטשעג שיטסינויצ .לארשי ץרא ןופ

 ןופ לייט א ןבאה ןראי רעקיצנאווצ יד ןופ גנאפנא ןיא ןיוש
 ןיימ .לארשי ץרא ןייק ןעוועג הלוע ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז
 ןעיוב רעזייה טימ טקיטפעשאב ךיז ןבאה ןיז ייווצ טימ בקעי רעדורב
 יוב רעטוג א ןעוועג ןיילא זיא רעכלעוו רעדורב ןיימ .ביבא־לת ןיא
 רעד ראפ ןאלפ םעד רעניישזניא ןטימ ןעמאזוצ ןכאמ טגעלפ רעטסיימ
 טאה רע .טעברא רעד ןיא ןפלאהעגטימ ןבאה רעדניק יד ןוא ,יוב
 רעסיורג רעד ןופ םילוע עקידכעמוק יד ראפ הסנרפ ןפאש טלאוועג
 טשינוצ טאה לארשי ץרא ןיא 1926 ןופ סיזירק רעד רעבא .החפשמ
 ךיז רע טאה ץראה רעווש א טימ ,רענעלפ יוב ענייז טכאמעג
 רעדורב ןיימ זיא ןרעיודאב ןטסערג םוצ .ןליופ ןייק טרעקעגקירוצ
 טרעהעג ךיא באה ,1963 ןיא ,טציא ; רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ
 ,ךוזאב א ףיוא ןעוועג אד זיא עכלעוו ,ביבא־לת ןופ ןהכ הרופצ ןופ

 ןענעז החפשמ רעד ןופ ערעדנא עכעלטע טימ בקעי רעדורב ןיימ זא
 טפיוקעג ,עניטסעלאפ עשיראטאדנאמ עשילגנע טלאמעד רעד ןיא ןעוועג
 ראנ .החפשמ עקירעביא יד ןעגניירברעבירא טלאזעג ןוא םישרגמ

 .ןרעייטש יד ןופ קורד םעד טזאלעגכאנ לסיבא טאה יקסבארג ןעוו
 ןדיי ערעזדנוא ןופ רעטנזיוט ןענעז סיזירק יוב םעד בילוצ ךיוא ןיא
 ןייק ןראפעגקירוצ רעדניק ןיא בקעי רעדורב ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ

 .ןמוקעגמוא שיגארט ןברוח םעניימעגלא ןיא ןוא ןליופ

 אי

 טעמכ ,רעניווונייא טנזיוט יירד רעפעגמוא טאהעג טאה ןישזבאד
 .הסנרפ טאהעג טאה טייהרעמ יד .ןדיי — ייז ןופ טפלעה א יוו רעמ

 "קעראט" רעד טגעלפ ,קיטיירפ ןוא קיטסניד ,געט קראמ יד ןיא
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 ־וצ־ןגאוו ,לופ ןייז (ץאלפ־קראמ א — ךארפש רעלאקאל רעד ףיוא)
 סענעדיי ןוא ןדיי .רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד טימ ,ןגאוו
 תומהב ,דרעפ ,האובת ,סקיכלימ ,רעייא ,תופוע טלדנאהעגנייא ןבאה
 א טפראדעג דיי א טאה לאמ ןייא זא ןלייצרעד ןעגעלפ םיצל .וו.א.א
 רע טאה ןעניפעגוצסיוא סאד יוזא יוו קידנסיוו טינ ןוא תורפכ ראפ ןאה
 "יט אט ישט ,אי אט ישט" :עטרעיופ יד טגערפעג ,ףוע סאד קידנטלאה

 טאוו ,אלימ .ןוה א רעדא ןאה א .ה.ד ("וד" רעדא "ךיא" סאד זיא)
 ןדיי יד ייב ןבאה ,רעדיוו ,םירעיופ יד .ןטכארטסיוא ןענעק םיצל
 ,םישובלמ ,לוויטש ,ךיש ,עירעטנאלאג ,הרוחס־טינש ,גראוונסע טפיוקעג

 עכעלטע ,סעקאטראט 2 ,ןלימ 2 ןישזבאד ןיא ןעוועג .וו.א.א גייצעג
 עלא — (״סעקינטעדנאט״) ןטאטשראוו רעדיילק ,ןטאטשראוו־ךיש
 טורפ לאומש) ןעיירעקעב עכעלטע ןעוועג ןענעז ךיוא .טנעה עשידיי ןיא
 א ,(תירבעב — תוינמחל — ״סעקרעזיאק״ עטמיראב ענייז טימ
 א ,קירבאפ עיראקיצ א ,קירבאפ "סאווק" ןוא — רעסאוו־אדאס
 עכעלטע ןעוועג ןענעז ךיוא .וו.א.א "עינוואדאל" א ,קירבאפ־ףייז
 — ןהאק בקעי־השמ ,עזדורג טאהעג ןבאה רימ :רעציזאב־טוג עשידיי

 ןוא עוועלאכ בוטדכוי לעוונייז ,אנטיש — עגימש ןוא עניור ,שטארקאז
 א ,עבמעראז — ןאמראלפ ןוא ,ןילאשזד — יקסנישזבאד שרעה
 ןא .רשיו רשכ — םיטיגעל ןעוועג זיא סעלא סאד .טוג רעניילק
 ,"יירעכעליומ" ןעוועג זיא "דארב ץנאג ראפ דוס" א ,הסנרפ רעדנא

 ןופ רשפא טמאטש סע) .יירעלגומש ראפ טראוו רענישזבאד א
 תורוחס ןעגניירב וצ םיטיגעל .(ןריפרעבירא — ״ךילומ״ ןשיאערבעה
 .ףיראט ןלאצ טפראדעג ןעמ טאה בולאג לטעטש־ץענערג ןשטייד םנופ

 ןריפאפ טאהעג ןבאה רעדנעל עדייב ןופ רעגריב ! טינ ךאד גיוט סאד
 זיא .ץענערג יד ןייגוצכרוד — ןפורעג ייז ןעמ טאה סעטראק —
 !סייטש טלעוו יד סאוו ףיוא ״טכעליומעג״ — ןוא ןעגנאגעגכרוד ןעמ

 ,דאלאקאש ,רעקיל ,ןוורעסנאק ,רעדיילק ןעיורפ ןיא רענעמ סנטסיימ

 ־דנעצ ערעדנא ןוא סרעגייז ,ןטאראפא עשיפארגאטאפ ,ןסאריפאפ ,ןראגיצ
 ןעזעגסיוא סרעכעליומ יד ןבאה בולאג ןייק קידנעייג .ןעלקיטרא עקיל
 רעבייוו עתרבועמ יוו ןעוועג ייז ןענעז סגעווקירוצ .ךעלדיימ עקנאלש יוו
 עכעלטע ךיז ףיוא טפעלשעגפיורא טאה׳מ י רעדנווו א .סגניליווצ טימ
 םעד ףיוא ןוא ךעלקער (?טסעו א ןא ,ןעד יוו) ןטסעוו ,ןזיוה ראפ
 ןעמ טאה םידגב יד ןופ סענעשעק יד .(קאררעביוא) אטלאפ א סעלא
 ־רעדנביוא ןיוש יד ןוא ןקאז־ןעיורפ ,שעוורעטנוא טימ טפארפעגנא
 א לאמ עכעלטע ןעמוקעג ןוא ןעגנאגעג ןעמ זיא יוזא .ןכאז עטנאמ
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 ־ראפ טאה בנג עינאפ .גאט
 ןטלאהעג ןוא ןגיוא יד טכאמ
 טאה לאמ א .ןפא סעפאל יד
 *סיוא לאז׳ס טכאמעג עינאפ

 ןראפ גאט א :״טוג״ ןעז
 ןקסראטאנרעבוג ןופ ןעמוקנא
 (קצאלפ ןופ) ראטקעפסניא

 ־קעפסניא רעלאקאל רעד טאה
 -יומ ראפ א "טפאכעג" ראט

 רעדירב ערעדנא יד .סרעכעל
 ־פאכעג" יד ןבאה סרעכעליומ
 ¬אה ייז זיב טקיטיגראפ "עט

 ־ראק ערעייז ןגארקעגקירוצ ןב
 .ןיטור ןעוועג זיא סאד .סעט
 ־אק רעדנא ןא ךיוא ןעוועג
 ןשיטילאפ א ןופ ,עיראגעט
 טאה סאד ןוא ,רעטקאראכ
 — ןדיי־טינ ךיוא ייז ןשיווצ — יד ."ןצראוושרעבירא" ןסייהעג טאה —

 ןוא "רעכערבראפ" עשיטילאפ ,ןעינאפ ןעניד טלאוועג טינ ןבאה עכלעוו
 סנטסרעמ .ןעגנונכערסיוא עטאווירפ ערעייז טאהעג ןבאה טאוו ערעדנא
 טפא .(לפיש) עקדאל א ןיא טכאנייב טריפעגרעבירא עלא יד ןעמ טאה
 גאטייב ךייט םעד ןעמווושעגרעבירא טושפ זיא׳מ זא ןפארטעג ךיוא טאה
 טינ — ןוא ןסאשעג ןבאה (ךאוו־ץענערג) סעקי׳צשעיבא יד שטאכ

 ...י ןעד יוו — טכאמעגפא ...ןפארטעג
 א ןעוועג זיא ןישזבאד זא ןעניימ טינ רעבא ןעמ לאז
 .םעד ןופ טייוו .סרעכעליומ ןוא רעמערק ,םירישע ןופ לטעטש

 .ךעלדיימראפמוא ןעוועג סאד זיא לטעטש־ץענערג א קידנעייז

 לייט רעניילק א ןעמונראפ םעד טימ ךיז טאה םעדרעסיוא
 ןבאה ןדיי ןוא ןסירעגסיוא ראה א ריזח עינאפ סנטסעדנימ ,ןדיי
 ־אה ,עכעלרע לטעטש רעזדנוא ןיא ןעוועג .הסנרפ טאהעג ייברעד
 ־ערט ,סרעדיינש ,סרעטסוש :סעקינמייפכ־העיגי עקיצראה ,ענשאפער
 ,סרעכאמרעגייז ,סעראילאטס ,סרעשיפ ,םיבצק ,תולגע־ילעב ,סרעג

 ןעוועג זיא רעצירק־הפצמ ןוא רעלאמ רענישזבאד רעד בגא) סרעלאמ
 א ,(ןייטשנעצילג אקירנע ראטפלוקס ןטמיראב ןופ רעדורב א
 לגנאמ א ,סרעכאמ ןטשרווו ,רעכאמ־קירטש א ,רענשזריק א ,רעכעלב

 ןופ לקינייא ןא שריה קישזעי
 אקפיל יכדרמ
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 רפוס א ,רערעלסגנוריגער עשידיי ,רעמעזעלק ,רעגערט רעסאוו ,ענעדיי
 יד ןוא קישטשנירעטאק רעד וליפא .ןדיי עמעראוו ,עקיצראה עלא —
 — טייקשיטכאמאר ךעלשידיי לעיצעפס א טאהעג ןבאה םיבנג עשידיי

 ןשטנעמ יד טא וצ ךיא באה ןא זייוודניק ןופ .בנג עקטאמ אל א
 ןדיי עקיזאד עלא יד ןוא .עיטאפמיס עפיט עדנעגאנ א סעפע טאהעג
 ןיא עטשרע יד ןיירא ,גאטראפ ,ידפ רעייז ,געטנעכאוו יד ןיא ,ןענעז
 ארוב םעד ןטעבעג ןוא הנווכ ןוא ץראה טימ טנוואדעג ,שרדמ־תיב
 ןראפ ראנ ךיז ראפ ראנ טינ .הסנרפ ןוא טנוזעג רעייז ראפ םלוע
 יד ייב זיא ליפעג תודחא ןוא טפאשרבח סאד .לארשי ללכ ןצנאג
 סדנעבאנאז ברה ,ה״ע דנעבאנאז לאירתכ .סיורג ןעוועג ןדיי רענישזבאד
 אד לאז .תובהלתה סיורג טימ דומע ןראפ טנוואדעג טאה ,ץוז ל״ז
 טנעקעג סנטסעדנימ ןבאה ןישזבאד ןיא ןדיי עלא זא ןרעוו טגאזעג

 .ןפוא ןקיצראה רעייז ףיוא — תולימה שוריפ ןענאטשראפ ןוא ירבע

 בי

 עגנוי רימ .הוקמ ןיא ,ןדניצ־טכיל ראפ העש עכעלטע ,תבש ברע
 "ךעלפעש" עטלאק טסיג ןעמ .טייצ עצנאג יד סורא ןפיטש הרבח

 סעטאט יד ןביג גנילצולפ .פעק יד ףיוא ןרעדנא םעד רענייא רעסאוו
 סיורא טגנירפש ןעמ ! םייהא ,סיורא :יירשעג א (ענעוטעגנא ןיוש)
 ןוא ןשיוווצפא םיוק ךיז טזייוואב ןעמ .ןזאה יד יוו סענאוו יד ןופ
 .דמעה ןטימ שעווורעטנוא יד ךיז ףיוא ףיורא ןעמ טפעלש סאנ־בלאה

 סאנ ןענעז סעקטעפראקש יד .טיוה רעד וצ ךיז טפעלק סעלא
 ועוועג זיא זיוה רעזדנוא — !םייהא ,םייהא ךיז ןעמ טפעלש יוזא ןוא
 ןעגנול ןייק ןגארקעג טינ ןופרעד טאה ןעמ זא .טאטש קע ןטייווצ ןיא
 ,ריא טעז ,סעמאמ .תבש ןופ תוכז ןיא ןעוועג ראנ סע זיא גנודניצטנע

 ענעבעגרעביא עקיצראה ,ערעייט ריא ,א .טזאלרעד טינ וצרעד ןטלאוו
 סעדעי טשוקעגסיוא ןוא טנקירטעגסיוא ןטלאוו ייז !סעמאמ עשידיי

 .ךעלסיפ סכעלרעדניק יד ןופ לרעגניפ

 גי

 ,רימ .ןעגייוו לארשי־ץרא יד סיוא טקאפ׳מ .הנשה־שאר ברע

 ןוא ךעלעטנעמ ענעיורטש יד ןשאלפ יד ןופ פארא ןעיצ ,הרבח עגנוי
 ןטסינאלאק עשידיי יד סאוו — ״ןשוילפאק לארשי־ץרא״ ייז ןופ ןכאמ
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 שאלפ־ןייוו ןפיוא ןדיי ייווצ יד ןופ לדליב סאד .ןגארט רעכוטסאפ ןוא
 ייווצ רעכיז ןענעז סאד .טריגירטניא קידנעטש ,גראווגנוי ,זדנוא טאה
 ־יורטנייוו לגנעטש א ןעלסקא ערעייז ףיוא ןגארט סאוו םילגרמ יד ןופ
 אזא סעפע טימ סע ןטעלג ןוא ןקוקאב ,ןטכארטאב רימ ןוא .ןב
 ־לעפא" יד ,סאנאנא רעד ןוא .טפאשקנעב ןוא טייקשימייה קיצראה
 ןיא ,סנגראמוצ .(שיאערבעה ןיא בהז־יחופת — ןצנארעמאפ) ׳ףעניס
 ןופ ןוגינ הרותה־תאירק רעלעיצעפס רעקידהנשה־שאר רעד ,לביטש
 יוזא ןענעז עידאלעמ ןוא רעטרעוו יד ."הלאה םירבדה רחא יהיו"
 יד טימ ,ןקחצי טימ ,ןמהרבא טסעז וד .שיטאזקע ןוא ןגיוצעגסיוא
 רבדמ םניא ךעלרעווש ןוא םאזגנאל ןענאפש ייז יוו רומחה םע םירענ
 יד ךיז טבעוו יוזא "...םוקמה תא אריו ישילשה םויב" זיב דמאז ןופ
 .ץנעווערד םוצ ךילשת וצ ןעמ טייג ןעוו־סאוו רעדייא ןוא עיזאטנאפ

 עגנוי ,רימ ןוא "גראב סרעקאר" ןופ רענייטש פארא ןפראוו םיצקש יד
 .ייז ןביירטראפ ןוא גראב םעד "ןעמרוטש" ,הרבח
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 רימ ייב .תורפכ ןגאלש ןא ןעמ טביוה ירפ ץנאג .רופיכ םוי ברע
 ןעמ ליוו סאוו .שינעמוקפא עכעלנייפ א ןעוועג קידנעטש סאד זיא
 טלאה ךיא ןעוו טעקכאיט לצרעה ןייז יוו ז ךיבענ ,תופוע עמערא יד ןופ
 לאמעיא ! קיטעמוא יוזא םינפ סאד ןוא ,״םדא ינב״ ןגאז םייב סע
 ךעלקירטש יד ןטינשעגרעביא באה ךיא זא ןראוועג זייב יוזא ךיא ןיב
 א רעייז ,רעטומפיטש ןיימ .תופוע יד טגאיראפ ןוא ךעלסיפ יד ןופ
 טאה דמושמ רעד ,ראנ עז ,שיבייפ" :טעוועדלאווגעג טאה ,עמורפ
 א טימ טרעפטנעעג טאה עטאט רעד ״!ןאטעגפא סעפע רעדיוו ןיו ש
 זיא׳ס .רעגנעל ןבעל וצ תופוע יד טגיילעגפיוא אמתסמ :לכיימש
 תורפכ ןגאלשעג ןעמ טאה רופיכ־םוי ברע םענעי ןוא ,טעפש ןראוועג
 סאווראפ :קנאדעג א ןייא רימ טלאפ טציא .הקדצ ראפ טלעג טימ

 ןופ םיאנוש עלא ןופ ןעמענ יד טימ (ןגנאל א) לטעצ א ןביירשנא טינ
 םעד ךאנרעד .תורפכ ןגאלש ייז טימ ןוא ,לארשי תנידמ ןוא לארשי
 יא ,קיסאפ יא ,שילאבמיס יא ןעוועג טלאוו סאד .ןענערבראפ לטעצ

 .לאינאמערעצ

 ענעדיישראפ יד ןיא טלעג ןלייטראפ סאד .החנמ וצ ךאנרעד
 טשטנעב ,לטיק ןסייוו ןיא ,רעטאפ רעד .תקספמה הדועס יד .תורעק
 עכעלרעייפ יד .ירדנ לכ ראפ לביטש ןיא .ךעלקינייא עלא ןוא ךימ
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 ןיימ טיול ."הטמ לש הבישיבו הלעמ לש הבישיב" :עיצאמאלקארפ
 רעזדנוא ןופ גנואיושנא־ץנעסע יד רעטרעוו עכעלטע יד ןענעז גנוניימ
 םעד ,בוט םוי ןטסקילייה םעד ןייז לבקמ ןראפ .עיגילער רעשידיי
 ןסיוטשראפ לאז המשנ ןייק :סיוא רימ ןפור ,שפנה־ןובשח ןופ םוי
 גנואיצאב יד לייוו — ןייז שאימ טינ ךינ לאז רעטסקידניז רעד .ןרעוו
 רעד — ךאנרעד .וו.א.א .עטסקיטכיוו סאד זיא ורבחל םדא ןיב
 רעיינ־טלא-רעקידנביוהרעד קידנרינאפמיא ,רעקידרעטיצ־שיריל

 ןביילב ןדיי ערעדנא עכעלטע ןוא רעטאפ רעד ,בירעמ ךאנ !ירדנ לכ
 .עמעאפ עזעיגילער עטסנעש יד ."דוחיה ריש" ןגאז רימ ןוא לביטש ןיא

 גראווגנוי סאד ןופ ךעלמינפ עטכאמשראפ יד .ןטסאפ סאד סנגראמוצ
 זדנוא טגנייה לייווזיב רעבא ,"עסיורג" יד יוו ןטלאה ךיז ליוו סאוו
 .סנפארט־תושלח טקעמש ןעמ ;זאנ ץיפש רעד ףיוא המשנ יד

 טכייל א טימ םייהא םאזגנאל טייג ןעמ ןוא ןזאלב־רפוש סאד ךעלדנע
 .ץראה

 ־¥־

 ןוא גראווגנוי הרבח רימ ןענעז תוכוס ברע ןוא רופיכ םוי ךאנ
 עסיורג א ןלעטשפיוא טימ ןעמונראפ ןעוועג לדנעמ יכדרמ רעדורב ןיימ
 םיחרוא ךסא ןוא סעילימאס יירד עלא ןעמונעגניירא טאה סאוו הכוס
 טנעוו יד טצופעגסיוא ,ןגעזעג ,טרעמאהעג ,טפאלקעג .טסעג םתס ןוא
 טאה ךכס .ןטכורפ ענעדישראפ טימ ןעגנאהאב ןוא רעכיפעט ענייש טימ

 — תעשרמ יד ,תיליל זא ,ןטיה טפראדעג ראנ טאה׳ מ .טלעפעג טינ

 ,הרבח עגנוי ,רימ) .ןפאכוצ טינ וצרעד ךיז לאז ,עטקיזמ א — גיצ יד

 .ןעמאנ ןטסאפעגוצ א טימ סעדעי ,תופוע ןוא תומהב טעוועדאהעג ןבאה
 רעבא טאה יז .(הטילש ןייק טאהעג טינ ייז רעביא טאה טחוש רעד
 ,ןאפלעגקעווא ןוא ןיירא קסיפ ןיא ךכס לטניב א ןאטעג פאכ א ךאד

 האנה ךיוא ךימאל אט ,גיצ עשידיי א ךאד ןיב ךיא :טגאז רענייא יוו
 טאהעג טציא טאה ,טנוה רעטלא רעד ,יארגאז רעבא .תוכוס ןופ ןבאה
 סגעוונייא ןיא ןוא טפאשיירטעג ןייז ןזייוווצסיורא זדנוא טייהנגעלעג א
 טאה יז סאוו סיוטש ןקראטש םעד ראפ ןתיליל טימ ןענעכערפא ךיז
 ריא טאה דע .קירוצ טייצ א טימ רענרעה עריא טימ ןבעגעג םיא
 ־עגסיורא ןוא ןאטעג עקעמ א ךיוה טאה יז .לסיפ א ייב טפאכעגנא
 יד ןעוועג ןענעז הכוס רעד ןופ ץלאטש רעד .ךכס לטניב סאד טזאל
 קירטש עקיד ךרוד טכאמראפ ןוא טנפעעג ךיז ןבאה סאוו ךעלכעד
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 יד ןטעבראפ ןבאה רעדירב ןוא רעטאפ רעד ןעוו ןוא .ךעלדער ףיוא
 ןבאה ,ונ ...ריט רעד וצ ןקוק ןייא ןיא ןטלאהעג רימ ןבאה ןיזיפשוא

 .ראי א רעביא רשפא — טכארטעג רימ

 ■¥־

 םעד טימ הליגמ יד טנעיילעג ןעמ טאה טכאנ עטצעל .םירופ
 .שורושחא ימיב יהיו :ןוגינ פארא־ןואלףיורא םענעגיוצעגסיוא לעיצעפס

 .ןעמאנ סנמה ןענאמרעד םייב ןרעגארג ןוא סיפ יד טימ ןעפוט סאד
 עלעקטעוורעס רעסייוו רעלענאיצידארט רעד טימ ןגארט תונמ־חלש סאי
 סשטיוועקדוצ ןורהא טימ רעליפש־םירופ עטלעטשראפ יד .רעלעט ןרעביא
 עטיג ןסע אמאל ,שיק־שיק־שיק םעריפ ןטיג :לדיל (קאפעילש ןרהא)
 ״1 ןהארא לעטהאב ןיא ןעשארג ןעהעצ ,ןהאוו ןטיג ןעקנירט עמאל ,שיפ
 לדיל א רימ עשז טליפש ,סאב ןטימ לרעמש ,לעדיפ ןעטימ לרעב : רעדא
 טיילעגנוי ענעסקאוורעד יד .סאג (ןטימ ןיא שטאכ) עיטימ עיטאה
 רעדא ,טיינעגסיוא ,ןטאלאכ עסייוו עגנאל ןיא ןאטנא ךיז ןגעלפ
 ןרק ןראפ טלעג ןעלמאז ןוא סדוד ןגמ עיולב עסיורג טימ ןלאמעגסיוא
 טגעלפ םיצקש עפורג עסיורג א זא ןפערט ךיוא טגעלפ סע .תמייק
 ןיימ .טעווטארעג םיוק ךיז ןבאה ייז זא יוזא רעלמאז יד ןלאפאב
 ןטלאפשעג פאק םעד ץגש א לאמנייא טאה בקעי־קחצי קינעמילפ
 רעלמאז ןעמוק ךיוא ןגעלפ הדועס רעד וצ .ןקעטש םענרעזייא ןא טימ

 .םיטיח תועמ ןופ
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 .גידרעפאה יוזא סעפע .ליפעג גנילירפ רעד .חספ ברע
 ןעמ ,טעבארקס ןעמ ,טשאוו ןעמ .ךעליירפ יוזא זיא ןצראה ןפיוא
 פארא טמענ ןעמ .טרשכ ןעמ ,ןטיפוס יד טכלאק ןעמ׳ ,טנעוו יד טלאמ
 ־ןוא־ןאמ .ץמח־תקידב עזעירעטסימ יד .םילכ עקידחספ יד םעדיוב ןופ
 ןיא רעדעפ ןוא טכיל א טימ ןרעמיצ עלא רעביא ןעייג בייוו
 .לפעלכאק ןרעצליה א ןיא ץמח ךעלקערב ןיירא טראש׳מ ןוא טנעה יד

 טראד ןוא להוש ןרעטניה גראב ןפיוא ךיז ןפערט גראווגנוי הרבח
 עטלעקריצעג טימ סיוא טביירש עטאט רעד .ץמח םעד ןעמ טנערבראפ
 סעלא יונעג רעייז קידנענעכערסיוא ,ץמח־תריכמ ןופ רטש םעד תויתוא
 .יקסראכאלפ רעעזפיוא־לימ ןכעלטסירק םעד "טפיוקראפ" רע סאוו

 יד .ןכאז עטוג עלא ןגיל ךוטשיט ןסייו־יינש ןפיוא .רדס רעד
 יד .ןטאט ןראפ סוכ ענרעבליז יד .ןענייוו לארשי־ץרא עקידחספ
 ראפ תוסוכ ענעלאטשירק יד .והילא לש סוכ ,ענרעבליז ךיוא ,לעיצעפס
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 לרעוא ןטימ עלהסוכ ענרעזעלג עניילק סאד ןוא עסיורג ערעדנא יד
 יוזא טימעג סאד ןוא .קיטכיצ ןוא ןייר יוזא זיא סעלא .רימ ראפ
 .טעב־בסה יד ףיוא לטיק ןסייוו ןיא עטאט רעד .םיראוו ,ךעליירפ

 ןוויטאראנ־לעיצעפס ןטימ הדגה יד ןגאז סאד .תוישק יד גערפ ךיא
 (ן ךעלדיינק ןא הדגה יד י ועד יוו) םילכאמ עקאמשעג יד .ןוגינ
 רימ ןשיווצ ןעגנולדנאהרעטנוא יד ןוא ןמוקיפא םעד "ןענעבנג" סאד
 ,לטאלאכ יינ א :זיירפ רעד .םיא "ןזיילסיוא" ןראפ ןטאט םעד ןוא

 ךיא לפיוו "טלעג ןשאט" ןוא לטיה יינ א ,ןזיוה עיינ ,ךיש ראפ עיינ א
 .םיכסמ זיא ןוא גיטומטוג טלכיימש עטאט רעד .ןלעוו ראנ לעוו

 ןוא ריט יד טנפע ןעמ ןעוו טונימ עכעלטע עטנאפשעג־קיטכראפ יד
 קידקאטייוו יוזא ךאנ סע ןעק ךאנ רעוו ."ךתמח ךופש" טגאז׳מ
 רעד לעיצעפס ,קלאפ רעריטראמ ךעלקילגמוא רעזדנוא יוו ןייטשראפ
 — רעקלעפ ערעדנא יד ראפ .המחלמ טלעוו רעטצעל רעד ןופ רוד

 עקיטולבטלאק א רעבא קלאפ רעזדנוא ראפ — טכאמ ראפ המחלמ א
 וצ ןביוהעגנא באה ךיא טניז ,דניק סלא ךאנ .עינאפמאק סגנוטארסיוא
 ־אפמיא "ךתמח ךופש" רעד ךימ טאה ,תולימה־שוריפ םעד ןייטשראפ

 יד ,(רטנעצ) ךינעה ןוא. (סקניל) אקשזור
 אקפיל יכדרמ ןוא .עמולב ןופ רעדעק

 ייווצ יד ."ךיתורובג ץמוא" ןוא "הלילה יצחב יהיו" ...ךאנרעד .טרינ
 רעביא רבחמ רעד טיג ןכירטש ראפ א ןיא .סעמעאפ עשירעלטסניק
 ץלא ןוא ,ןשינעעשעג עשיראטסיה עקיטכיוו ןוא סעכאפע עצנאג
 ,עדוי ימ דחא ,הנב לא ןעגניז סאד ,שימאניד ןוא ךיירנעבראפ יוזא

 רשפא ...רימ ...ייב ...ןיוש ...ךיז ...ןפעלק ...ךעלעגיוא יד .אידג דח
 לאפ ךיא ןוא ...העש רעטעפש רעד בילוצ רעדא ,ךעלהסוכ יד בילוצ

 .ףאלש ןסיז ,ןגנאל א ןיא ןיירא

422 



 — סנטסיימ .סינ ןיא ״ןליפש״ סאד ךאוו עצנאג א ךאנרעד

 לבירג סאד ןעוו ,ןפערט טגעלפ טפא ."שטיב" ןוא "לפעק־ףאלש"
 ןפאלעגרעטנוא ,סיורא דרע רעד ןופ יוו זיא סינ טימ לופ ןעוועג זיא
 עסיורג ייווצ יד טקעטשעגניירא ,גנארד רעכיוה א ,"רעספאל" רעד
 ןבאה ,רעבא לאמנייא .סינ יד טימ ןפאלטנא ןוא לבירג ןיא סעפאל
 טימ לבירג סאד טליפעגנא ןבאה רימ :לציפש א ןאטעגפא םיא רימ
 סאוו ,טניט־שוט ךסא טימ טשימעגסיוא ,(ץכעפעלק א) רעטסיילק
 "טזאלעג" םיא ןוא סינ טימ טקעדראפ ,ןשאוווצפא רעווש רעייז זיא׳ס

 ןוא גוצנא בוט־םוי םעיינ ןייז טרימשעגסיוא ןיז טאה רע ."ןעספאל"
 .רעטכעלעג ןופ טכייקעג ןבאה עלא רימ

 ןגירק וצ החפשמ רעד וצ ןייג ךיוא רעדניק ןגעלפ דעומה לוח
 ץכעלאש־עלעביצ ןיא ןכאק ייז ןגעלפ סעמאמ יד .רעייא "ענעבראפעג"

 .טרילאק סיורא ןענעז ייז ןוא

* 

 ,טאטש ןרעטגיה סיורא רימ ןגעלפ ,ירפ ראג .תועובש ברע

 ןוא ןעגניירב םייהא ,ןדיינש ייז ,רעסאוו ןבענ "סעמלאק" ןכוזסיוא
 ןייז טימ תומדקא רעד סנגראמוצ .רעטצנעפ יד ןיא ןלעטשניירא ייז
 יד 1 תור־תליגמ עטושפ ןוא עשילידיא יד ןוא .ןוגינ ןקיטראנגייא
 ביוהנא ,גנילירפ ףוס רעקידפושכ רעד .םילכאמ עקיכלימ עקאמשעג
 טוג יוזא זיא׳ס ןוא ןעמאזוצ ךיז טמוק גראווגנוי !רעטעוו רעמוז

 !ץראה ןפיוא

* 

 ןפיוא ענטומעלאק ןוא קירעיורט יוזא זיא סע .באב העשת ברע
 ־טאק עקידעכעטש) "ץערק" ןסירעג רימ ןבאה ןגעווטסעדנופ ,ץראה
 ,רעטעפש .דרעב יד ןיא ייז טעוועליצעג ןענעייל הכיא תעשב ןוא (סעקש

 םעד ןענאטשראפ ןוא רעטלע לסיב א ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעוו
 קיריורט רעד ןוא ,גאט־רעיורט ןלאנאיצאנ רעזדנוא ןופ טיידאב
 רימ ןבאה ,המשנ רעזדנוא ןיא ןיירא זיא ןוגינ הכיא רעקידרעמאי
 ןופ טינ סייוו ךיא .ענעסקאוורעד יד טימ ןעמאזוצ תוניק טגאזעג
 ,ךעלגניי רימ ןגעלפ באב העשת ראנ ,טמאטש גהנימ רעד ןענאוו

 ־ראטשראפ יד ןופ םירבק יד ןיא ךעלדרעווש ענרעצליה ןקעטשניירא
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 ןענורעגסוא לצרעה גנוי ןיימ זיא רימ .החפשמ רעד ןופ םיבורק רענעב
 ־העשת זיא ,בגא .רבק סרעטומ ןיימ ףיוא ןאטעג סאד באה ךיא ןעוו
 טימ טקוקעגנא ךימ ןבאה עקידנעייטשייב יד .טייצראי ריא באב

 .תונמחר

 די

 רדח ,רימ .תודלוי יד וצ "ןענעייל עמש תאירק ןייג" סאד
 ־ריש יד ףיוא וקוק ,טעב סניראטעפמיק רעד ןבענ ןעייטש ,ךעלגניי
 יד ןופ ןצישאב וצ ריא ידכ טעב םורא ןעגנייה טאוו ןתולעמה
 ןלעוו רימ טאוו ןכאז עטוג יד ןעניז ןיא ןבאה רימ רעבא ,םיקיזמ
 ,ןקישער א טימ רעטרעוו יירד ,ייווצ עדעי ןא ןביוה רימ .ןגירק

 ,סרעקיפ־ץלאה עקירעגנוה עטפאכ א יוו ,אטאקאטס םענאטאנאמ

 יד סיוא ןקערטש ןוא יירד־ייווצ־סנייא ןומזפ םעד פא לאמ א ןביג
 .סינ ןוא ןעלדנאמ ,סעקנישזאר ,סעקרעקוצ ,ךעלכיק יד ראפ ךעלטנעה

 ןעוועג טראד זיא ,קארפ ןסייוו ןיא עקרעשוקא יד ,קאסור יורפ ביוא
 לייט .סעיצראפ עטלעפאט טלייטעג טאה יז :קידלזמ ןעוועג רימ ןענעז
 זיא סעיאוו" טגערפעג זדנוא ישעמאמ סניראטעפמיק א טאה לאמ

 .יינ סאד ןופ ןביוהנא טכאמעג זדנוא ןוא ״? שינעלהא׳ס

* 

 ןיא םיגהנמ ןוא םיבוט־םוי יד ןעזעגסיוא ןבאה יוזא טא
 טליפעג רימ ןבאה יוזא .קיצראה ,טושפ ,שילידיא .לטעטש ןשידיי
 רעדניק ערעזדנוא ידכ ןרעוו טנכייצראפ אד טע לאז .רעדניק טלא
 ראפ א ןבאה שטאכ ןלאז ,תורודה לכ ףוס דע ,רעדניק־סדניק ןוא
 ןוא .לטעטש ןשידיי םניא ןדייל ןוא ןדיירפ עקילאמא יד ןופ ןכירטש
 ןעמורברעטנוא לאמא טווורפ ,ונ א .ךיוא — ענעבילבעג ןבעל יד ,רימ
 ןוא חסונ הליגמ א רעדא עידאלעמ תומדקא ןא ,ןוגינ ירדנ־לכ א
 :ןיילא ךיז טרסומ ריא ןוא .שינעקנעב א טינ טליפ ריא ביוא טעז

 רעגיזלעפנייטש רעד ןוא ...הנומא עקילאמא יד ןעמ טמענ ווו ,יא"
 .םורפ טינ ךאד זיא זדנוא ןופ בור רעד ."םעד טימ טייג טאוו ןוחטב

 ןפאכ רימ טאוו ,טגאזעג סנייטש׳מ ,הזהדכלוע לקיטש ענדיב סאד ןוא
 ןייא וליפא טינ ךאד ןענעז רימ לייוו ,סיוא ךאד רימ ןקערק ןיירא
 קיטנעצארפ טרעדנוה ןענעק טע ידכ ןבראדראפ טנעצארפ לטנעצ
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 ןופ הנומא לסיב סאד טימ ןעמעראוו שטאכ ךיז רימאל — זיא .ןסינעג
 רעד זיא סאד .טפנוקוצ עקידהנומא ןא ןענאלפ לייוורעד ןוא לאמא
 לארשי תנידמ ןיא קלאפ שידיי סלא ...םויק רעזדנוא ןופ דוסי םצע

 ...תוצופת יד ןיא ןוא
 וט

 ןעמאנ עילימאפ ןייז .לקצאח ׳ר ןעוועג זיא דמלמ רעטשרע ןיימ
 ןביוהעגנא ןוא ירבע טנרעלעג ךיא באה םיא ייב .טינ ךיא קנעדעג
 שיבייפ ׳ר סאוו ןעוועג רע זיא ךעלקילג יוו .י״שר ,שמוח לקיטש א
 טנרעלעג םיא ייב רעבא באה ךיא !לגניי ןייז טיורטראפינא םיא טאה
 סאד זיא "טינש םעד טפאכעג" באה ךיא ראנ יוו לייוו ,ןמז ןייא ראנ
 ךאנ טאה לקצאח יבר רעד ןעוו .םאזגנאל וצ רימ ראפ ןעוועג ויוש
 ראפ — ןיוש ךיא באה ,״חנ״ ״טלענקעג״ ךעלגניי ערעדנא יד טימ
 רעד .ןיז ייווצ טאהעג טאה רע ."םירבד" ייב ןטלאהעג — ןיילא ךיז

 ןעוועג זיא רע ןעוו .ןעינאפ טנידעג טאה טענורב רעכיוה א רערעטלע
 ןמאל א ןיא ןעגניז זדנוא ראפ קידנעטש רע טגעלפ ,ביולרוא ףיוא
 ,לכעמ ,ןוז רעטייווצ רעד ! קאזאק לאכעיאפ :ןאט םענעגיוצעגסיוא

 ,(סעוושזיל ,סנזייא־שטילג) סענעזהאשטיר ןכאמ זדנוא ראפ טגעלפ

 לקיטש א טשטעווקעגניירא טאה רע ןכלעוו ןיא ץלאה לקיטש א ןופ
 רעדעל א טימ טלאנשעגוצ ןעמ טאה סאד .(ךעלב טראה) "ןזייאדנאב"
 ןטלאהוצנא .טשטילגעג ךיז יוו ןלאפעג רעמ ןוא ךיש יד וצ לקיסאפ
 טימ ןייז דבכמ טפא ןיציבר יד זדנוא טגעלפ הסנרפ ענדיב לקיטש סאד
 טאהעג ביל ךימ טאה רעטאפ רעד יוו יוזא .לפאטראק ענעטארבעג
 רעמוז ןצנאג םעד ךיא ןיב ,"דמש יד ןבעגעגכאנ" רימ ןוא תויח סאד
 טלאוועג ,לבוי א ןיא לאמא ,אי ךימ טאה רע ןעוו .יירפ ןפאלעגמורא
 ,טכעלטרעצרפ) — שודאי״ :ןגאז רימ וצ רע טגעלפ ןרסומ טשרמולכ

 ענייז ןוא "?ןאטעגפא סעפע רעדיוו ןיוש וטסאה סאוו ("לטאי"
 קיצראה אזא טימ רימ ףיוא טקוקעג ייברעד ןבאה ןגיוא עגולק

 — טנרעלעג ןרענ רעייז אי רעבא ךיא באה ךאז ןייא .טייקמעראוו

 ,סרענעייל ךייא ןופ ערעטלע יד) ."היח הפש" רעד ןופ שדוק ןושל

 "הרומ" ןיימ .אבצ שיא ,ןזא ,קמזפ :(רפס םעד טא אמתסמ ןעקנעדעג

 .אדרא (ז בקעי) ןעוועג זיא
 ןוא י״שר־שמוח טנרעלעג באה׳כ ןכלעוו ייב יבר רעטייווצ ןיימ
 ןתעשב .דיי רענייש ,רערעביוז א .בילטאג םהרבא ׳ר ןעוועג זיא קוספ
 ־ךיור ןעיור םעד ןגיילסיוא .ןסאריפאפ "ןכאמ" רע טגעלפ ןענרעל
 טימ לרער ןלאטעמ א ןליפנא ,ןצירפשאב לסיבא ,ריפאפ ףיוא קאבאט
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 טקעטשעגניירא ,לרער סאד טכאמראפ .קאבאט ןטימ ךעלעקסיוואז
 םעד טפוטשעגכרוד קע ךטייווצ ןכרוד ןוא "עזליג■" א ןיא קע ןייא
 לענש ןאט רע טגעלפ סאד .לרעפוטש ןלאטעמ ןיד א טימ קאבאט
 .ןסירעצ עזליג א ךיז טאה ןטלעז .טנעה יד ףיוא וליפא קידנקוק טינ

 ןיא טקאפראפ ןוא ןריושראפ ןסאריפאפ יד ןופ לייט ןטשרעביוא םעד
 ־יפאפ ןענאילימ "טפאטשעג" ןבאה זומ דיי רעד .לטסעק ןרוטקעט
 .גאט ןבלאה א ןיא ןישאמ א סע טכאמ טעיה .ןבעל ןייז ןיא ןסאר

 טאה רע .טשטאפעג רעדא ןגאלשעג טינ לאמ ןייק זדנוא טאה דע
 טנרעלעג טאה רע עכלעוו ןגעוו ןדנאטשנעגעג יד ןרילעדאמ טנעקעג
 לעדאמ־רוטאינימ א טכאמעג יד טאה יוזא .םידימלת ענייז טימ
 וליפא ,תועירי יד ,םישרק יד :ןלאטעד עיונעג עלא טימ ןכשמ םנופ
 .באטשסאמ ןיא לענאיצראפארפ ,זיצערפ סעלא .םינדאו םיסרק יד

 רע ןעוו .תפנצמ יד ןוא דופאו ןשוח םעד טכאמעג ךיוא טאה רע
 ןליפש טצעזעגקעווא ךיז ןבאה (רעניימ יבר רעדנא ןא) ןסינ ׳ר ןוא
 וצ געט עכעלטע ןעמונעג סע טאה (ךאש :ומאקסנישזבאד אפ) ךאש
 טאה רענייא .ןדנוטש טרעיודעג טאה גוצ רעדעי ןרעדנווו א .ןקידנע
 .טרעכיורעג ,ייט ןעקנורטעג טאה ןעמ .טלייאעג טינ ןטייווצ םעד

 טזאלעג ייז ןבאה רימ .גנואיורטשעצ עקיטכיר א ןעוועג ייז ייב זיא׳ס
 ׳ר זיא ליפש םעד ןיא ."טנאלאפ" ןליפש ןעגנאגעג ןוא ךאש םייב
 .קיזמ א ,הירב רעסיורג א ןעוועג ,"קעשטאמ" עי׳םייח ,ןוז ססהרבא

 ןקעטש ןטימ עקליפ יד ןפערט וצ טלעפראפ טינ לאמ ןייק טאה רע
 ןענעק טינ יז לאז רעצעמע ווו טייוו טעה טעה ןסישקעווא יז ןוא
 ןטינשעצ .ןשאלאק עטלא ןופ טכאמעג רימ ןבאה עקליפ יד .ןפאכ
 ןראוועג זיא׳ס זיב טלקיוועג ייז ,ןשקאל עניד ,עגנאל ןיא ימוג יד
 פאלק א טימרעד טפאכעג רעצעמיא טאה .ליונק רעטראה ,רעסיורג א
 אי טאה רעצעמיא ןעוו ...ןרעוו "טנעזענעג" טנעקעג רע טאה פאק ןיא
 גנובייר רעד בילוצ טירבעגפא טנעה יד ךיז רע טאה לאב םעד טפאכעג
 זא טכייל ןוא זעיצארג יוזא סע רע טאה ןאטעג ןוא .טעפמייא ןופ
 ןבאה — ליפש רעלאנאיצאנ "רעייז" ךאד זיא סאד — םיצקש יד וליפא
 לאב םעד רע טאה טייוו ראנ טינ ןוא .טרעדנווואב ןוא טלעטשעגפא ךיז
 טלאוו ,עקירעמא ןיא אד .ךיוה רעייז ,ךיוה ךיוא ראנ ןפראווראפ

 רע זיא םעד רעסיוא .רעליפש לאבזייב רעקיסאלקטשרע ןא ןעוועג רע
 .עמיטש עסיז א טאהעג ןוא ררושמ א ןעוועג

 ןסינ ׳ר ןעוועג זיא יבר — רעטסבילאב ןוא — רעטירד ןיימ
 א יוו עקאט קראטש .דיי רעכיוה ,רעטנידעגסיוא ןא .שטיוואבמעד
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 לייוו ,"קאזאק" ןפורעג םיא ןבאה רימ) !גניירטש — ןוא במ^יד
 טשינ ,ןדיי עכייר ןוא ענייפ יד ןופ וליפא ,םענייק ןופ ךיז טאה רע
 ,י״שר־שמוח םיא ייב ךיא באה טנרעלעג .(עשאק ןיא ןעייפש טאזלעג
 ןענרעל טזומעג םיתבש וליפא ןוא ארמג ,תוינשמ ,קוספ טקידנעעג
 .ןענעק "טזומעג" ןוא ןענרעל "טזומעג" ןעמ טאה םיא ייב .קרפ
 זיא קלמע-.קלמע ןופ םעט םעד טליפעג רימ■ ןבאה — טינ ביוא
 קלמע .טלפאט טגיילעגרעביא — קעסאפ רעגרעדעל רעגנאל א ןעוועג
 רימ ןענעז .ןצראה םוצ ןעוועג טינ ךעלדנעטשראפטסבלעז זדנוא זיא
 .םיא ןופ ןרעוו רוטפ וצ יוו — המכחתנ הבה ןא וצ ןעמוקעג אזלא
 ךס א טימ רעדעל ןייא טבייר ןעמ ןעוו זא טרעהעג טאה רעצעמיא
 זיא רע .טראפאז סע טצאלפ ץעז א רעדעל ןטימ טיג׳מ ןוא לבאנק
 יוו ןעוועג זיא סאד !ןלאפנייא עשרעדניק .ןרעווש וצ ףיורעד טיירג
 ןופ סיורא זיא יבר רעד ןעוו סנגראמוצ .זדנוא ראפ ןטסאמעגנא
 השמ םהרבא ,"עקראטש" ייווצ יד ןבאה ,טונימ עכעלטע ראפ רדח
 ־לייא טוג (ןייטשנעצילג) "עפיאפ" ביל־שרעה ןוא (יקסניט) "לאבא"
 םעד "ןריצאווארפ" וצ טריטנולאוו ןוא לבאנק טימ קלמע םעד ןבירעג
 יוו ךיוה טעקעמעג "עפיאפ" טאה ןענרעל ןביוהעגנא טאה׳מ ןעוו .יבר
 םעד טפאכ יבר רעד .סקא ןא יוו טעשטירעג טאה "לאבא" ןוא גיצ א
 ןרעוו ןעגנורפשעצ לאז קלמע — סנ ןפיוא ןטראוו רימ ןוא קלמע
 יד ןראוועג רעיש ןענעז ךעבענ ןעגנורפשעצ רעבא .ךעלקיטש ףיוא
 םעד ןשאווסיוא טוג טפראדעג ךאנ ןבאה ייז ןוא .תונברק ייווצ
 תמאב םיא רימ ןבאה ןעמעלא םעד ץארט — רעדנווו א ןוא .לבאנק
 ־יוא עקידנערינילפיצסיד א ךיז רעביא ןבאה ןליוו רעדניק .טאהעג ביל
 רעזדנוא ךיוא ראנ ,יבר רעטוג א ןעוועג רע זיא ראנ טינ .טעטיראט
 רימ ,הרובג ןוא טומ טריריפסניא זדנוא טאה רע .רעריפ רעקיטסייג
 ןגאלשקירוצ ,ןלעטשנגעק ךיז .םיצקש יד ראפ ןבאה ארומ טינ ןלאז
 קראטש זדנוא ףיוא טאה סאד .טקיזמוצ טרעוו׳מ ןעוו וליפא
 תשרפ תעב ,טייצרעטניוו .טגנאלרעד קירוצ ןבאה רימ ןוא טקריוועג
 יד סאוו ןלייצרעד ןוא ןליפשעצ עיזאטנאפ ןייז ךיז טגעלפ ,שגיו
 :ןפסוי טימ ןפארטעג ךיז ןבאה בקעי־ינב יד תעב ןעגניירב ״םישרדמ■״
 ־גאגעגוצ זיא רענייא .עטיווס ספסוי ןיא ןעוועג ןענעז םירפא ןוא השנמ
 דבכמ עדייב ייז ןוא ןענועמש וצ רעטייווצ רעד ןוא ןהדוהי וצ ןעג
 ןפורעגפא ןועמש ןוא הדוהי ךיז ןבאה .עציילפ ןיא פאלק א טימ ןעוועג
 ־זדנוא" א ןופ פאלק א יוו ךיז טליפ סאד ,ענדאמ :עקירעביא יד וצ

 — ךעלגעממוא רעבא ךאד זיא סאד .ייוו קראטש טוט סע ,״ןקירע

427 



 וד ,("החולש הליא" יד) !ילתפנ .ןראוועג טקידיילאב ןענעז רימ ןוא
 לפיוו ןסיוו רימאל ןוא טאטש ןופ ןסאג יד רעביא ףיול א ראנ ביג
 הדוהי טאה ןעמוקעגקירוצ זיא ילתפנ ןעוו .אד אד ןענעז סע רעזייה
 טנייה ןלעוו רעזייה עלא יד !רעדירב ,טיירג טייז :ןאטעג יירשעג א
 ראה יד ךיז ןבאה ייברעד ןוא — !טולב שירצמ טימ ןרעוו טרימשאב
 .ןזיפש ענעלאטש יוו ןראוועג ןוא טלעטשעפיוא טסורב סהדוהי ףיוא
 ייז ןליופאב רע טאה ,ןענאטשראפ סעלא טאה ףסוי זא ךיז טייטשראפ
 ־געווטייר עטסקראטש ,רענלעז עטסשידלעה יד טימ ןעלגנירוצמורא
 א ןיא ןסאלשראפ ןוא טנפאווטנא ייז ,דרעפ עטסקידרעייפ ,רענע
 ןענעז ךעלגניי רימ .סעיזאטנאפ עניוזא ךאנ ןוא ךאנ ןוא .גנוטסעפ
 םעטא ןטפאכראפ א טימ טרעהעגוצ ךיז ,טעדיוהעגנעמאזוצ ןסעזעג
 ־מאל יד רימ ןבאה טכאנ ענעי .קראטש ןוא ןביוהעג טליפעג ךיז ןוא
 ,טגעה יד ןיא רענייטש ןטלאהעג ןוא רדח ןיא טזאלעגרעביא סענרעט

 .ךיז ןקידייטראפ וצ טיירג

 טעז סע .טדערעגפא ךאד זיא יבכמה הדוהי ןגעוו ןוא
 םעד טפאטרעד ץעגרע טאה רע זא (רימ ייב ,טנייה) סיוא
 תוישעמ עלא יד לייוו ,םינורחא םיבותכ יד ןופ ב—א םיאנומשח רפס
 רע טאה יוזא .םיטרפ עלא טימ טלייצרעד רע טאה םיאנומשח יד ןופ
 ךאנ ןוא הלודג סךלמה המלש ןגעוו ינש םוגרת ןופ טלייצרעד ךיוא
 .לעיצעפס ראג ןעוועג זיא רמועב ג״ל .ןכאז עשיארעה ץלא .ךאנ ןוא

 טרישראמ ןבאה רימ תעב םיא םורא רעכיז יוזא טליפעג ךיז ןבאה רימ
 .לדלעוו םוצ זייפש ךעלקעפ ןוא (ןגיוב־ןוא־לייפ) סנגיובעלאפ יד טימ

 תורובג סאבכוכ־רב ןגעוו תוכיראב טלייצרעד זדנוא רע טאה טראד
 זדנוא רע טאה ךאנרעד ...תובהלתה ןופ טניישעג טאה םינפ ןייז ןוא
 ריפ ןגעק וליפא ןקעטש א טימ ןקידייטשראפ וצ ךיז יוו ןזיוועג
 רע טאה ,רעטילימ ןיא טנרעלעג רע טאה סאד .לאמאטימ רעלאפנא
 ־וצרעבירא יוו טגייצעג ,"סעגיצשיוו" ןיא זדנוא טימ ןפאלעג .טגאזעג
 ־מוא ןייז וצ ןעזעגסיוא זדנוא טאה סאוו ,בורג ןטיירב א ןעגנירפש
 א ךיוא ראנ ,יבר רעזדנוא ראנ טינ ןעוועג רע זיא טלאמעד .ךעלגעמ
 ןיא עקות־לעב ןוא ארוק־לעב רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ךירדמ
 ןופ ןטלאהעג ךס א ,תועמשמ ,טאה רע .לביטש רעקצאווטא רעזדנוא
 טגאז םיבלמ רעד :רעטאפ םעד ןגאז רע טגעלפ לאמ ליפ לייוו .םיבלמ
 סעפע ךאנ ...וו.א.א ,םיבלמ רעד ,יוזא טשטייטראפ םיבלמ רעד ,יוזא
 רדח רעזדנוא ןיא ןעמוקעגניירא זיא רערעל א :טריפעגנייא רע טאה
 :ןעמאנ םענדאמ א טאהעג טאה רערעל רעד .שיסור ןענרעל זדנוא
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 יבר רעד יוו ןעוועג אנקמ ןוא ןלאווקעגנא ןבאה רימ .טשרוווטוארק
 טאה טשרוווטוארק רעד .טרייל ןוא לענש יוזא שיסור םיא טימ טדער
 סעיניל עלאנאגאיד ןיא דיירק טימ עצילבאט עצראווש יד טרינילפא
 וטקורדעג יוו — רעטרעוו ןבירשעגנא ןוא ךעלטקניפ ןוא לענש
 ערעטלע יד) "שטעיר איאקסור" לכיב ןטימ רימ ןבאה ןביוהעגנא

 .(אקשאק ,אליפ ,אפאל :אמתסמ ןעקנעדעג סרענעייל

 ."עלעקעטש" סאד — הילא־ףסוי ןעוועג יבר ןיימ זיא ךאנרעד

 ־סיורא רעצעמיא טאה :טנעטאפ םענשזאוו ראג א טאהעג טאה רע
 ןקאנ םייב ןאטעג פאר א לענש םיא רע טאה ארמג רעד ןופ טקוקעג
 ןגיוצעגוצ ןוא עלעקעטש ןופ לייט ןקידנקאה ,םענעגיובעגסיוא ןטימ
 ־עג" אמתסמ רע טאה לאפנייא םעד טא .רפס םוצ םינפ סלגניי םעד
 ,זדנעג יד וצ ןאטעג יוזא ןבאה עכלעוו ,רעביירטנזדנעג יד ןופ "טפאכ
 טנרעלעג רימ ןבאה םיא ייב ."עטשטאפ" רעד ןופ קעווא ןענעז טאוו
 ןענרעל רעד ןוא רעזייב א ןעוועג זיא רע .םישרפמ טימ ארמג ראנ
 ןוא םישדח ראפ א .פאל־פאכ סעלא .םעט ןייק טאהעג טינ טאה

 ! סיורא

 ־יטנעוש" — ןאסלעדנעמ אנח ׳ר ןעוועג זיא יבר רעטצעל ןיימ
 טינ גאט א זיא רעצעמיא ביוא לייוו ן "ןאי־יטנעווש" סאווראפ ."ןאי
 עקירעזייה א ןיא ,טגערפעג סנגראמוצ םיא רע טאה רדח ןיא ןעמוקעג
 ־יטנעווש — ןעוועג ןטכענ זיא בוט־םוי א ראפ טאוו״ :עמיטש־סאב
 טנרעלעג .ןגאלש וצ "םירישכמ" ןייק טצונאב טינ טאה רע ״? ןאי
 רימ ןעוו .םישרפמ ערעדנא ןוא תופסות טימ ארמג םיא ייב ךיא באה
 רימ ןוא ארמג ןיא ןלעטש "עקידרעפעפ" לסיב א וצ ןעמוקעג ןענעז
 ןלייא זדנוא רע טגעלפ ,ןכאל ןוא "ןעקשוש" ןביוהעגנא ךיז ןבאה
 רימ ״!גניי רעקידצאגייש יד ,רעטהאוו ןיוש גוז ,ינ״ :ןעיירש ןוא
 ןבאה רימ ...ןביוהנא רעדיוו טפראדעג ןוא תורוש יד "ןריולראפ" ןבאה
 א ראפ .יירפ וצ ןיוש ,יירפ רעייז ןעוועג ןוא טנרעלעג טוג םיא ייב
 טראס א ,רדח ןייא טכאמעג םידמלמ עלא יד ןבאה טייצ רעסיוועג
 ןוא ןאסניוועל ,ןאמאלאס — סערעל ןוא תותיכ טימ ,הנטק הבישי
 ןכארבעגסיוא טאה לייווזיב .לוח ידומיל ןוא ןכארפש ראפ ערעדנא
 ןבאה ךיא ןוא רעדניק סרעדירב עניימ .המחלמ טלעוו עטשרע יד
 טיירגעג ךיז ןבאה רימ .עשראוו ןוא קצאלפ ןופ רערעל עטאווירפ טאהעג
 יבר רעטסעב ןיימ .עיזאנמיג רעשידיי רעקוואלצלאוו ןיא ןייגניירא
 רעזדנוא ןיא עיצאקאוו תעב .רעטאפ ןיימ — ןעוועג זיא רעבא
 קאמשעג ןוא גאטראפ ףניפ םורא ןייטשפיוא רימ ןגעלפ ,עזדורג ,טוג
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 "טקעדעג" רעמ רימ ןבאה העש עכעלטע יד ןיא .טכא זיב טנרעלעג

 טינ ןעק אתוקניד אסריג !דאש א .רדח ןיא ךאוו עצנאג א יוו
 זיא "הלילו םמוי וב תיגהו" רעד זא ,םינפ א .גנאל וצ ףיוא ןעיאטס
 ןגעוו טנוזעג תגאד ןוא החפשמ תגאד ,הסנרפ תגאד רעבא ,תמא
 ךאד זיא הרות יד ז דיחי ןושלב ,תיגהו סעפע סאווראפ ...רעווש רעייז
 דימת ןטלאוו ןדיי עלא ןעוו .טושפ זיא ץורית רעד ראנ .ןדיי עלא ראפ
 בר א .וו .א .א טיובעג ,ןפאשעג ,טייזעג ,טרעקאעג טלאוו רעוו ,ןענרעל

 .הרותב ןייז קסוע אי ףראד ינחור גיהנמ א רעדא

 זט
 טינ ,להוש יד רעדא ,תסנכה־תיב רענישזבאד רעד זיא ןסיורד ןופ
 עוויסאמ ןוא עטיירב רעייז רעבא ,עכיוה וצ טינ א .טנאזאפמיא ןעוועג
 — קירבאפ־ךוט א ןעוועג סע זיא קירוצ ןראי טימ זא טגאז׳מ — עדייבעג

 לסיבא ,רעמעלאב ןראפ ,גנאגניירא םייב דלאב ,קינייוועניא רעבא
 לחר רבק ןלאמעגסיוא ןעוועג זיא — םישנ תרזע רעד וצ וצפיורא
 ןוא איבנה לאומש רבק — לעמעג םעד ןופ ןטייז עדייב ןופ ןוא .ונמא
 לשא — להוש רעד ןיא רעפיט — רעצעלפ ערעדנא ןיא .םולשבא־די
 .ך״נת ןופ רעטרע ערעדנא ןוא ןויצ רה ,הלפכמה תרעמ ,םהרבא

 ןופ טפלעה־ךאנ זיב טיפוס ביוהנא םענופ ,שדוק־ןורא ןבענ ,רעטייוו
 יוזא .תועירי עטיור־ףיט ,ענעשולפ "ןעגנאהעגפארא" ןבאה ,טנעוו יד
 ,גיוב ןקידנור־בלאה א ןיא טגיילעגרעביא ,טעוועדלאפעג ךעלריטאנ

 ,קירטש עטרילאק־דלאג ענעטכאלפעג ףיוא ןטלאהעג ייז טאה סאוו

 יוזא ןעוועג זיא סעלא סאד .ןסאטוק ענעדלאג טימ טקידנעראפ
 ,פארא רעדא ףיורא לסיבא תועירי יד יצ ןוא וצ־ייג שטאכ ,ךעלריטאנ

 .טיפוס רעד ןעוועג רעבא זיא קרעוורעטסיימ סאד .רעהא רעדא ןיהא

 טאה ,ןא ךיז טביוה טיפוס רעד ןוא ךיז ןקידנע טנעוו יד ווו ,טראד
 זיא׳ס עכלעוו וצ "פענק" עשירעלטסניק רעטרעדנוה "ןעזעג" ןעמ
 ףיוא ,ךעלייל רעטירלאק לאש־ייא רעקיזיר א "טלפענקעגוצ" ןעוועג
 סעדעי ,ךעלמילב עטראצ רעטנזיוט ןלאמעגסיוא ןעוועג ןענעז׳ס ןכלעוו
 טעה ,טיפוס ןופ טפלעה םייב רעפעגמוא .עלעטסעק רעדנוזאב א ןיא
 ־ברוד טאה טכיל גאט סאד ווו ,עלאפוק רענרעזעלג רעד ןבענ ,ןביוא
 ־יירד עסיורג ייווצ ןיא ןגיובעגסיוא ךעלייל רעד ךיז טאה ,ןעגנורדעג
 ,ענעפא יד ןיא ."פאנק" ןסיורג א וצ "טלפענקעגוצ" קע רעדעי .ןקע

 ־ינראק א ןופ יוו ןעזעג טייז ןייא ןופ ןעמ טאה ,ןלייט עטקעלפטנא
 :ך״נת ןופ ןטכורפ ןטאשעגסיורא ךיז ןבאה (עפש ןופ ןראה) עיפאק

 ןפיוא .וו.א.א ןעמיורגלימ ,לפע ,ןעלדנאמ ,ןעלטייט ,ןגייפ ,ןביורטנייוו
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 *יישראפ ןיא טגיילעגסיוא ןעוועג ןענעז קעיירד ןטזיולבטנא ןרעדנא

 ,ףראה א :ך״נת ןופ ןטנעמורטסניא עשילאקיזומ סעיציזאפ עגעד

 ,ךעלקייפ ,סנירובמאט ,ןלאבמיצ ,רעטטיז ,(םראפ רעדנא ןא ןיא) לדיפ

 ראברעדנווו א ןעוועג זיא סאד .וו.א.א תורפוש ,תורצוצח ,ךעלפייפ
 ףיורעד ןבאה רעלטסניק יד זא טגאז׳מ .קרעוורעטסיימ שירעלטסניק
 רעזנוא ןיא הרותה תאירק תעשב .טייצ ראי א טעמכ טעבראעג
 ־רעטסיימ סאד ןרעדנווואב ןוא להוש ןיא ןייגרעבירא ךיא געלפ לביטש
 ןפייטש א טימ ןעמוקעגמייהא ךיא ןיב לאמ ליפ .ןענוואד ףוס ןזיב קרעוו

 ! חור־תחנ רעד ! טניולעג רעבא ךיז טאה׳ס .ןקאנ

 זי
 רעטראה רעד בילוצ .ןישל רענישזבאד ןגעוו לסיב א טציא ןוא
 ,ענדאמ ןעגנולקעג רעטרעוו עכנאמ ןבאה דנאלשטייד טימ טייקטנעאנ

 רעדא ןרענעלקראפ ליוו׳מ ןעוו ,שטייד ןיא .ןעגנודנע ערעייז לעיצעפס
 ־ישזבאד יד .ןעיכ ס^ו&ח גנודנע יד ןעמ טצונ ךאז א ןעלטרעצראפ
 ־אזוצ א ןעמוקעגסיורא זיא׳ס ןוא ןעמונעגרעביא סע ןבאה ןדיי רענ
 א טימ — כ — ףאכ רעטשטעווקעצ ,רעכייוו א ןופ שינעשימנעמ
 ,עיכלגניי א ,עיכדיימ א : עיכ—ןעמאזוצ ןוא—דוי רעטעגשזאמעצ־בלאה

 ראפ ןראוועג טצונאב ךיוא זיא עיכ גנודנע יד .וו.א.א עיכשיט א
 רימאל :ליפשייב םוצ .ךעלעשטנעמ עקנירעייט רעדא עקיסקוווניילק
 ,(ןהאק) עיכלאומש ;ועיכסהרבא ןגערפ רימאל ,ןעיכקאסור וצ ןיאג

 ןגאז ןוא רעטייוו ךאנ ןייג ןגעלפ עטלא יד .וו .א .א ! סעפע גניז
 סע .ןדיילרעד וצ ךאנ זיא סאד ,אלימ .רעיכלעגניא ןוא רעיכלעדיימ
 ןוא טצונאב ןבאה רענישזבאד ראנ סאוו רעטרעוו ןעוועג רעבא ןענעז
 עכעלטע ןופ לטעצ א זיא טא ןוא .ןענאטשראפ ןבאה רענישזבאד ראנ

 :ייז ןופ

 ,רעטלאה — ראגייצ רעדא — סאריפאפ א :עיכפאפקיאמש

 .ןייטשנראב רעדא טילעקאב ,ץלאה ןופ טכאמעג
 : ליפשייב םוצ ,עטסעב םאד ,עטסנעעזעגנא סאד :עיכנהאש

 .החפשמ רעד ןיא עיכנהאש סאד זיא רע

 טעפ א טלאוועג טאה ענעדיי א ןעוו .לטייה א :עיכטהאה א
 ביוא ןסיוו וצ ןרעדעפ יד ןזאלבעצ ןוא טפאטעגסיוא סע יז טאה ףוע

 .עיכטהאה א טאה סאד
 רעמערק םעד ןלאצאב םינוק ווו ,טרא־לאצ א :קנאבמוט

 .(תירבע ןיא "קפלד")

 .סנזייאשטילג :סענעזהאשהטיר
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 טכאמעג ךעלעקסילק :סעקציולק עטגיאלעגנהא רעדא סעגאנ
 .לעמ־ןצייוו רעדא לפאטראק ןופ

 .ליפש א ןיא טלעג ןלעטשנייא :ןעצלאזנהא

 "רענייב" רעדא לפרעוו ,ןטראק ןיא טלעג ןעניוועג :ןרעטוקפא
 .ליפש

 ־חקלוצ ,ארומ ןא ןפאכוצ ,ןענעכטאלוצ :ןעספאליצ ,ןעספאל
 .ןענע

 .הקיתשב ןענעבנג :ןעפהילכיצ ,ןעספהילכ

 ןפיוא פמילפ יד טינ טקנעדעג רעוו .עפמאפ רעסאוו א :פמילפ
 י "קעראט"

 טצונעג ,ףוע ןטחשעג א ןופ לגילפ רעטרעדעפאב א : שיוורעדעלפ
 .ךביוטשמורא ראפ

 ןעצ טימ ןייז טלאז ריא .עיכנארפיצ — ״לרעפ,, א זיא טא ןוא
 ייווצ ןציז .קנווונא ןא ןבעג וליפא לעוו ךיא .ןפערט טינ ריא טעוו פעק

 טנייה ךאד זיא עיכנארפיצ סאד" :טגאז רענייא ןוא להוש ןיא ןדיי
 — !טאוו ךעסייא ז ןאפיצראמ ,ריא טגאז סאוו ״!סיז־רעקיצ ןעוועג

 ־נארפאס גנוי ,ןיילק א :ךאפנייא ץנאג זיא עינארפיצ !ןפארטעג טינ
 .ןרעה וצ היחמ א ןעגנוזעג טנייה טאה לררושמ סאד .ה.ד .עלע

 .םעדיוב א :רעלליז

 ...ךאנ ןוא ,ךאנ ןוא

 ."עיגאלאליפ" רענישזבאד ןאכ דע

 חי

 ־וקא רעשטייד רעד רעטנוא ,המחלמ״טלעוו רעטשרע רעד תעב
 .קיטסייג ןוא לעירעטאמ ,טרירעפסארפ רעייז ןישזבאד טאה ,עיצאפ

 — ״ישאוו״ ןוא ןסור — ״ישאנ״ :עקידהמיא יד טאהעג טינ טאה יז

 ןוא טעשארטסעג ןבאה ןקאילאפ יד עכלעוו טימ ןעמעלבארפ ,ןשטייד
 ןסישרעד ןוא ןעוועבאר ןסור יד קידנפלעה ,טריפעגכרוד לאמ ליפ
 רעטשרע רעד ןופ זא לזמ טאהעג טאה ןישזבאד ."ןענאיפש" סלא ןדיי
 .ןעמוקעגקירוצ טינ ןסור יד ןענעז ןיירא ןענעז ןשטייד יד ןעוו העש
 טאה׳ס ןוא ןעמוקעגקירוצ גנורעקלעפאב יד זיא שוריג ןטסווואב ןכאנ
 טלאצאב טוג ןבאה ןשטייד יד .לדנאה רעסיורג רעייז א ןביוהעגנא ךיז
 ןדיי ןבאה דנאלשטייד ןופ .האובת ןוא תומהב ,דרעפ רעטנזיוט ראפ
 סאוו ןעלקיטרא ערעדנא ןוא ןסאריפאפ ,קאבאט־ךית ,ףייז טפיוקעג
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 ןראפעגנא ןענעז סע .ןליופ ןיא ןערק וצ רעווש ןעוועג טלאמעד זיא׳ס
 ןופ תוחפשמ עמירא קילדנעצ עכעלטע .תומוקמ עטייוו ןופ םירחוס
 טנדראעגנייא ןדיי רענישזבאד יד ןבאה ןליופ ןופ ןלייט ענעדיישראפ
 קידנעטש זיא ןישזבאד ןיא שדקה רעד .הסנרפ טימ טגראזראפ ןוא
 טאהעג טינ םיחרוא יד ןבאה טאטש רעדנא ןייק ןיא לייוו ,לופ ןעוועג
 אל זא טקיטעטשאב טאה ןישזבאד רעבא .ןישזבאד ןיא יוו עפש אזא

 ־פאשלעזעג ךייר א טילבעצ ךיז טאה סע .םדאה היחי ודבל םחלה לע
 ־קעל ,ןטארעפער ,סעיסוקוסיד ,סעדער .טייקיטעט עלערוטלוק־ךעלט
 ןוא "הילצרה" .ןלאקאל עלא ןיא ןעגנאגעגנא ןענעז ןטאבעד ,סעיצ
 ןויצ־ילעופ רעד .טנגוי טימ טלביוושעג ןוא טלמיוועג ןבאה "היחתה"
 םניב ןטנעגילעטניא ןוא ןשיגרענע ןטימ קידעבעל ןעוועג זיא לאקאל
 רענייש רעד ןיא .לאקאל רעשיטסידנוב רעד ךיוא יוזא .יקסוואקילקאז
 .וו.א.א גנורינאלפ ,ןעגנוטאראב ,ןעגנוציז ןעגנאגעגנא ןענעז קעטאילביב
 ןוז סנזח סעד .ןעגנולעטשראפ רעטאעט ןעוועג ןענעז טפא רעייז
 ־ספראד" ןיא דיגמ רעמלעק א טגיילעגקעווא טאה עלאגעד ךורב בקעי
 רעלופטנאלאט רעד .ןעז ןוא ןרעה וצ היחמ א ןעוועג זיא׳ס זא "גנוי
 ןוא רעניפיר יד .ןעגנאגרעד טייוו ,עקירעמא ןיא ,אד טלאוו שטאגנוי
 ןרעוו טנאטאב לאז ,בגא .ןעמוקנעמאזוצ טפא ךיז ןגעלפ רענישזבאד
 ךסא ,ןח־אלמ ןעוועג ןענעז ךעלדיימ רענישזבאד ןוא רעניפיר יד זא
 ןבאה ,סעבאב ייז ןופ עליפ ,טנייה וליפא .תויפהפי עתמא ייז ןופ
 זומ׳מ זא טגאז רעוו .ןכירטש ענייש יד ןוא ןח ןקילאמא םעד ךאנ
 ןיא ,ךיא באה טא ז ןעמונעגנא ןייז וצ ןטנעמילפמאק עשלאפ ןכאמ
 עכעלרעביוצ יד ייב עקסאל ןיא טפיוקעגנייא ךיז ,תורוש עכעלטע יד
 דאנ זיא סאד .תמא ןטושפ ,םענייר ןטימ סאד ןוא ,ןשינעפשאב
 ןראפ טנוואדעג לאמא טאה רע ןעוו ,דיי א זדנוא ייב ןעוועג :טינראג
 .ןעיורפ ראפ הכרב ענשזאוו ןוא עקילייה א טכאמעג רע טאה דומע

 ־טאפ יוזא הכרב יד רע טאה ,םינשה ךרבמ וצ ןעמוקעג זיא׳ס ןעוו
 ־נוזעגסיוא ,םענעגיוצעגסיוא ןא ןיא טקידנעעג ,טסנרע טיוט ,סעקכעלע
 ןבאה ןבענרעד םיללפתמ יד .םישנה ךרבמ ׳ה התא ךורב :םענעג
 ךיז ןוא סעציילפ יד טימ טשטעווקעג ,ןגיוא יד טעשטראטסעגסיוא
 הכרב יד זא םייקו יח יירש ייג ראנ ״!ענמ ,!ענמ״ :ןעוועג םערתמ
 עקידתומימת יד ןעוו זא רעכיז טעמכ ןיב ךיא .וביוא טעה ויוש זיא
 ,תובבל־ןחוב רעד טאה דובכה אסכ םוצ טכיירגרעד טאה הכרב

 ...טלכיימשעגרעטנוא ,לוכיבכ
 .טעברא רעכעלטפאשלעזעג־לערוטלוק רעד וצ ןייגקירוצ רימאל
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 רענדער ןוא םיפיטמ ,ןראטקעל עכלעזא טכארבעגפארא ןבאה רימ
 ,יקצולירפ חנ ,ןילטייצ ללה ,לבבורז ,ןיקטיא ,יקסוואקיילימ יוו

 יוו .שירעפעש לערוטלוק ןעוועג זיא לטעטש סאד .ערעדנא ןוא
 ־סיורא ךיז ןבאה ייז ןעוו ךעלראפ עטנחאב יד ןעזעגסיוא ןבאה ןייש
 ־וטלוק יד !ךעלעמילב תמייק ןרק עסייוו־יולב יד ןפיו קראפ טזאלעג
 חספ דעומה־לוח יד .תוחמש םירופ יד .ןעגנולייווראפ הכונח עכייר־לער
 ,ץפרעש ,ןיפיר עקיאייברעד יד ןופ ןשינעמוקנעמאזוצ תוכוס ןוא

 קיצראה ןוא קידבוט־םוי יוזא .ךעלטעטש ערעדנא ןוא ענפייל ,שטיבול
 ־יפאר רעלערוטלוק טימ קיטנאמאר רעלעדייא ןופ שימעג א .םעראוו
 לפיוו ןוא טרעטסילפעג ןבאה רעטרעוו עקידפושיכ לפיוו .טייקטרינ
 עקילאמא ,לטעטש עקילאמא ,יא ! טרעטאלפעג ןבאה רעצרעה עגנוי
 יד ןוא סעמראזאק יד רעטניה ייסאש ןפיוא ןריצאפש יד !לטעטש
 עליוה טימ טאה׳מ ווו "עגורטס" רעד וצ פארא ךאנרעד ,עינלעגיצ
 ןייג" סאד ; "סעזבאק" — ךעלעשיפ עקנישטניילק טפאכעג טנעה
 געוו־בלאה ןפיוא ןוא ,טוג שידיי ןיילק קיאייברעד א ,"עבמעראז ןייק
 ןגולפסיוא עלעיציפא יד ;(לדלעוו גנוי א) "יאגאז" ןיא טורעגפא ,יז
 באה ךיא סאוו ריעצה רמושה רעד .סקינקיפ יד ןוא לטעטש ןרעסיוא
 יד .רעטקאראכ רעדנא ןא ןגארטעג ךאנ טאה רע ןעוו טעדנירגעג
 "לאשראמ־דלעפ" ןעמעוו ,סטואקס יד — "יימרא" עשידיי רענישזבאד

 .ןילפיצסיד רענרעזייא ןא טימ טריפעגנא טאה קאסור ךורב לאומש
 סעוואינגאשזארטס עשידיי יד (! סיוא טינ ראג קעמ !.ש ,טינ עפעשט)
 ויא תופיסא יד ."ךלמל ינש" רעד טנעל לשרעה טימ (רעשעלרעייפ)
 ,טעדיילקעג רעביוז ,ךאבנעפא השמ־קחצי ׳ר ! שרדמ־תיב ןוא להוש

 ־סיוא ןא טימ ןא טגנאפ דראב רעצראווש ךעליורג רעטמעקעצ א טימ
 לכיימש ןקיטכיל א טימ : טדער עטאט רעד ; !י ת ו ב ר : םענעגיוצעג
 ןגעוו בגא .ץראה טימ ,טדער קיזייא שרעה ; ! ןדיי עביל ןא רע טביוה
 רענייא .רעדניק עטנרעלעג ,ענייש טאהעג טאה רע :קיזייא שרעה
 רעהפיח ןיא ןטנעדוטס עטשרע ראג יד ןופ ןעוועג זיא ,עשוהי ,ייז ןופ
 טעמדיוועג ןבעל ץנאג ןייז טאה ,לאירתכ ,רעטסטלע רעד .םוקינכעט
 חילצמ טאה רע ביוא טינ סייוו ךיא ,עזאר עצראווש א ןעלקיווטנא וצ
 ןיא ןטראג ןסיורג א טאהעג ןבאה ןורהא רעדורב ןייז ןוא רע .ןעוועג
 עדנאלב א ןעוועג זיא (י אקשזור) ךעלדיימ יד ןופ ענייא ;ענטוק

 .טנכייצעג ןייפ ץנאג טאה הדוהי ; טייהנייש

 ןוא ערעדנא ןוא ,שיטקארפ ,ץרוק : טדער שטיוועקדוצ םהרבא
 ןיא לעופה־דעו ןשיטסינויצ רענישזבאד ןופ ןעגנוציז יד .ערעדנא ךאנ
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 ךיילגראפ ןיא "קעינש" א ,("ץעגייש" לדנעמ) םורפ לדנעמ .זיוה רעזדנוא
 ןוא :סיוא טפור ,שטאגנוי רעליווו א ,רעדילגטימ עקירעביא יד טימ
 רעד ,סאשזרוו השמ ."סושסיוא ץנענאמרעפ" םעד ןלייוו ןעמ טייג טציא
 ־נאפס רעד .קיטומטוג רעטנוא טלכיימש ,ראטערקעס רעקיטכיט רעייז
 ןבאה ,לארשי תונב ,ןעיורפ עשידיי !דוסיה ןרק ןראפ ףורפא רענאט
 זיא׳ס ןעוו .קעווצ ןקילייה ןראפ גנוריצ עטסרעייט רעייז ןבעגעגקעווא
 ןעוועג ךיא ןיב עיצאראלקעד רופלאב רעד ןגעוו סעיינ יד ןעמוקעגנא
 ,תירבע הרומ רעד ,יקסרוכאב ןעמוקעגניירא זיא .רעמיצ־עיזאנמיג ןיא

 ןרערט ןוא םר לוקב ונייחהש טכאמעג ,טסיאערבעה רעקיטלאוועג א
 ...ערעזדנוא ןופ ךיוא ןוא ...ןגיוא עיורג ,ענייש ענייז ןופ ןסאגעג ךיז ןבאה
 ־רעד א !ןוששו החמש ! םאראדאכ ןעגנאגעג זיא קעוואלצאלוו שידיי
 !טלבויעג טאה ןישזבאד יוו ראפ רימ לעטש ךיא !טימעג ןביוה

 .ןטייקיטעט הרשכה יד ךאנרעד

 ןא וצ תורוש ראפ א ןעמדיוו ךיא זומ טייהנגעלעג רעד ייב
 א ,ה״ע ,רעשטאק היח־הנח :יורפ ענעזעלאב רעייז ןוא עטנעגילעטניא
 טינ זיא׳ס .ןימי יבצ ףסוי ררושמ ןשיריל־זעיגילער םנופ רעטסעווש
 ־נאגעגנא זיא יוזא טא .טנעיילעג ןבאה טינ לאז יז סאוו ךוב א ןעוועג
 .טייקיטעט עלערוטלוק־ךעלטפאשלעזעג יד לטעטש רעזדנוא ןיא ןעג

 ןאטעג ןבאה עלא ,עלא ,ךמע ,םיריבג ,ענרעדאמ ,םורפ ,טלא ,גנוי
 .תומלשב טעברא רעייז

 יד ןופ "ןעלטעצ" יד טימ םאראראט־ןלאוו רעקידנעטש רעד
 ־רעביא" וצ שינעסייר־לגראג יד .ךעלעייטראפ ןוא ןעייטראפ ענעדישראפ
 "ןעוועטאר" טלאוועג טאה עדעי .רעלייוו יד — ״קלאפ״ סאד ״ןגייצ

 י ןעד יוו — ןדיי יד

 טי

 תונורפז ךאנ ןוא ,ךאנ ןוא

 סנופ סיורא ךיז ןקוט .ןעמארטש ןייא ןיא ןטלאה ייז .תונורכז
 ־ןייטש םעד ןסע סאד ,טבשב רשע־השמח .טייהנעגנאגראפ רעד ןופ לפענ
 עקשיק עדנילב יד זא .ןעלדנאמ ןוא ןגייפ עטראדראפ ,רעסקאב ןטראה
 א ףיוא ךיז ןסענא סאד .סנ א ןעוועג טושפ זיא טצאלפעג טינ טאה
 ןעיאפנא ןוא סעברא עטרעפעפעג ןוא ענעצלאזעג יד טימ "רכז םולש"
 .סנ א ךאנ זיא ,קאטייווכיוב זיב רעסאוו עדאס ןוא סאווק טימ ךיז
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 יד ןיא ןרעטמאל א טימ טכענ רעטניוו ןיא רדח ןופ ןייג םייהא סאד
 תומחלמ עקידרדסכ יד .סעטאלב עפיט יד ןדיימוצסיוא ידכ טנאה
 ־עגנ$ ,רענייטש טימ ,םיצקש יד טימ טריפעג ןבאה ,ןטאי ,רימ סאוו
 ןבאה ייז — זיב סעקסאפ ןופ ןלאנש ,"סעקישטיב" ,סנקעטש עטלגענ
 עקיטסארפ יד ןיא גולפסיוא — ןטילש יד .ןזאל ור וצ ייז ןטבעג זדנוא
 עשידיי" סגורפ ןא טנאמרעד קידנעטש ךימ טאה׳ס !טכענ רעטניוו
 .טעקאנ םדא — ץנעווערד ןיא ךיז ןדאב סאד .געט רעמוז יד .״עקיארט

 וצ תבש ןייג סאד .הכוס רעד ןיא טכאנ עטלאק א ןיא ןרעטיצ סאד
 טאה רערעהראפ רעד ןעוו ןעוועג רימ ןענעז ךעלקילג יוו ."ןרעהראפ"
 ראפרעד טניולאב ןוא "טוג רעייז" :טגאזעג ,לקעב ןיא פינק א ןבעגעג
 יד רעביא בלול ןוא גורתא םעד ןגארט סאד ."טסביוא תבש" טימ
 ןיא טעשטכובעג קידומיחרו וליחדב ךיז טאה ןייד רעד יוו ןוא .ןסאג
 זיא ׳ךתקדצ־ו" א טסעומש ןעמ זא .םיעונענ יד תעב בלול ןטימ ךיוב
 טימ ,"סרעינעב" יד טימ הרות״תחמש ןרישראמ סאד !ךייש טינ ךאד
 ןפורפיוא סאד .ייז ןיא טקעטשעגניירא ךעלטכיל ןוא ךעלעפע עטיור יד
 ןוא ,הכונח ןיא 21 רענייב ןליפש סאד ״!םירענה לכ םע״ רפס םוצ
 ךורב" רעד .לוטינ ןיא ךאלטיווק — ןדיי ענייפ ןוא םידמלמ יד
 רעד .ךאנרעד טליפעג ךיז ןבאה ןוז ןוא רעטאפ ענדאמ יוו ."ינרטפש
 ןיוש ,ייוו יוא" :ןוז רעד ןוא .״עטאט סיוא ויוש ,ייוו יוא״ :רעטאפ
 תורבע עלא ןלעוו ןא טציא ןופ — קיטכיזראפ ןייז ףראד׳מ .דיי א
 ןיא תיציצ יד "ןכאמנייא" סאד ."אטנאק ענעגייא ןיימ ףיוא ןייז

 .תופנכ עברא

 בוט־םוי רעדא תבש יד :ןבולק עוויסולקסקע ןגעוו קידנעדייר
 ־יטש יד ןיא טרפב ןוא שרדמ־תיב ןיא ,להוש ןיא ןהעש בירעמ־ראפ
 ־יורעג קידתומיענב ןדיי ןבאה סעפורג ענעדיישראפ ןיא טלייטוצ .ךעלב
 ,םינינע עלאקאל ,קיטילאפסיורג :םעלא ןגעוו טדערעג ןוא טרעכ

 א טאה רעצעמיא זיב — טרימראפניא ,ךיז טהצעעג ,תוגאד ,הסנרפ
 עלא ןבאה ןא וכרב ןופ ןוא .ןענוואד בירעמ טייצ ויוש :ןאטעג גאז
 !םאד־יד־יאד יד ,אט־יאד־אד־יאד ןלענאיצידארט םעד ןעגנוזעגטימ

 ״!םיברע בירעמה״ םענעגיוצעגסיוא ,ןכיוה םעד טימ טקידנעעג ןוא
 רעדירב יד סאוו תודועס הרות־תחמש ןוא םירופ עקיד׳ךלמה דיכ יד
 יד ראפ זיוה רעייז ןיא טכאמעג ןבאה ןהאק שריה־םהרבא ןוא לדנעמ
 !ןעגנוזעג ןוא תולעכ זיב טעהיתשעג טאה׳מ .םידיסח רערעדנאסקעלא

 ־עקשופ סאד ןוא "תוממ ליצת הקדצ" ןוואבראקס ןטימ תויול יד
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 רעד וצ קיזומ רעקידנעלאש רעד טימ ןשראמ־הנותח יד .שינרעפמילק
 .ףיוה־להוש ןפיוא סנטסיימ ,הפוח רענעפא

 ,ןענרעל ןדיי :בירעמל החנמ ןיב שרדמ־תיב ןיא טכאנראפ א
 עמאמ עשידיי א .עמאמ א ןיירא טפיול גנילצולפ .םילהת ןגאז ,ןדייר
 טימ .דניק טבילעג ריא ראפ ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג זיא סאוו
 ראפ םילהת טגאז ,ןדיי :ךיוה יז טרעמאי לוק קידנעסייר ץראה א
 רעד .ליטש־קיטעמוא טרעוו ןיע ףרהכ .דניק קידנכוסמדרלוח ןיימ
 ךאנרעד .ןעמאנ סנקנארק םעד טגערפ ,עמאמ רעד וצ וצ טייג שמש
 ,יצ ןקיטסאה א טימ תכורפ םעד טנפע ,שדוק ןורא םוצ וצ רע טייג
 רעד .קראטש פא ןכליה עבאטש רענעלאטעמ רעד ףיוא ךעלגניר יד
 עירעטאקוטש עקידמידעפנעדלאג יד זיולב !ןטלאפשעג ךיז טאה למיה
 ןגילייה ,ןלעקנוט םנופ סיורא ןעשטשילב ךעלעטנעמ הרות־ירפס יד ןופ
 ,םיריבג ,רעדיינש ,םירחוס ,רעטסוש — ןדיי עלא ,ןדיי .שינעטלעהאב

 םיליהת ןגאז עלא ,עלא — ןדיי םתס ןוא ינפ ,םידמלמ ,רעגערט־
 ןכיירגרעד עגר ותואב ,קפס ילב ,זומ סאוו שפנה תוכפתשה אזא טימ

 .המלש האופרל ...ןייז ...זירכמ ...ןוא ...דובכה אסכ םוצ

 טכייל יוזא טינ ךיז "ןדניבראפ" סאוו תונורכז ךאנ ןוא ךאנ ןוא
 עגנאל יד ןופ ןעלעגניר יד ךאד ןענעז סאד .ראי קיצפופ־קיצרעפ ךאנ

 רעגייטש א ןופ קורדסיוא ןא — לגניר סעדעי .טייק ענרעדלאג עשידיי
 ןוא .רעגייטש ןקיטראנגייא ןייז ףיוא — רוד רעדעי .ןבעל שידיי ןופ
 טעוו יוזא ןוא ...תרשרשה תכשמנ דוע יכ ,טייק יד ךיז טיצ יוזא טא

 !תורודה לכ ףוס דע ןעיצ ךיז יז

 כ

 ע ש ז ד נ ע ס סלא ןטאט ןטימ ייג ךיא סאוו לאמ עטשרע סאד
 ןוא גנוביוהרעד ןופ ליפעג א .(טכירעג) דנאס ןשיליופ ןיא (רעטכיר)
 רעטשרע רעד .ןגייל ןיליפת לאמ עטשרע סאד !דיי ןראפ טקעפסער
 ־צאווטא ןטימ שינעגעגאב עטשרע ןיימ .ןריזאר עטשרע סאד .סאריפאפ
 רעשידיי א ןיא גאט רעטשרע רעד .רעטאפ ןיימ טימ ןעמאזוצ ןיבר רעק
 א טגנאלרעד באה ךיא סאוו עדראמ ןיא ץעז ןטשרע םעד .עיזאנמיג
 םיא באה ךיא .דיי וטלא ןא וצ טעפעשטעג ךיז טאה רעכלעוו ץגש
 ־טנא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע .ןטקיטולבוצ א טגיילעגקעווא
 גאט רעטשרע רעד .העפשה סנסינ יבר םעד ןעוועג זיא סאד — ופאל
 — רעירפ) שטשאגדיב ןיא םוקינכעטילאפטסנוק ןשיליופ ןייר א ןיא
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 ןייא ךאנ ןוא ךיא ראנ ךרוד ךימ ןכעטש ןעוא רעטרעדנוה .(גרעבמארב
 ¬שקע ןוא גנוטכאראפ טימ קירוצ ןכעטש ,ענטוק ןופ רוחב רעשידיי

 ...רעד ...ןוא תונורכז ערעדנא ןוא "עטשרע" ךאנ ןוא ךאנ ןוא ...תונ

 ...;תמא ...ןא ...ףיוא ...ןישזבאד ...ןופ ...סיורא ...גאט ...רעטשרע

 ךיז ןעמוק .רעביא ךיז ןסייר םידעפ יד .תונורכז יד ךיז ןבעוו יוזא טא
 -ערג ץלא טרעוו ליונק רעד .ליונק א יוו ךיז ןעלקיוו ,ףיונוצ רעדיוו

 ...רעלענש ,רעלענש לאמ א סאוו קעווא ךיז טלעקייק .רעסערג ,רעס
 ...ללח ןקידלפענ ןזאלדנע םעד ןיא ווו ץעגרע טדניוושראפ רע זיב

 אכ
 .ןישזבאד לטעטש ןשידיי םניא ןבעל סאד ןבירשאב באה ךיא
 -קוספ־י״שר־שמוח א זיב ,דניק־ירבע ןא ןופ ןליפעג ןוא ןעקנאדעג יד

 רעטרעדנוה ןעוועג ןענעז סע .טסיזאנמיג א זיב ,רוחב ארמג א זיב .לגניי
 ןופ טייקשירעפעש ןוא ןפיט יד ןבירשאב באה ךיא .עכלעזא רעטנזיוט
 וצ טסאפעגוצ רעקינייוו רעמ ןייז ןעיק סעלא סאד .הליהק רעשידיי א
 ,עטיל ,ןליופ רעביא ךעלטעטש ןוא טעטש טנזיוט א סנטסעדנימ

 ןענעז סע .עפארייא ברעמ וליפא ןוא רעדנעל עשיטלאב יד ,עניארקוא
 יוו עטנעזיוט עטרעדנוה ,סעשיבייפ ׳ר רעטנזיוט עקילדנעצ ןעוועג
 !ןאילימ סקעז .ןדיי רענישזבאד יוו ןדיי ןענאילימ ןוא החפשמ רעזדנוא

 ןטינשראפ קידתוירזכא יוזא ןענעז עכלעוו םישודק ןאילימ סקעז
 רעטרעוו ןייק אטינ ןענעז׳ס ! קלאפ רעזדנוא ןופ לטירד א .ןראוועג
 טרעמאיעג טאה איבנה והימרי ןעוו .ךארב ןסיורג םעד ןביירשאב וצ
 ךאנ זא ןלעטשראפ טנעקעג טינ ךיז רע טאה "ךרבש םיכ לודג יכ"
 ןעשעג ךאד זיא סע רעבא .קלאפ רעזדנוא וצ ןעשעג ןעק סרעגרע
 ןביוהעג טינ רעגניפ ןייק טאה ,ןעמאנסיוא עקינייוו טימ ,טלעוו יד ןוא
 ערעדנא ןעוועג ןענעז לאמ סעדעי .גנוקיליטראפ יד ןלעטשוצפא
 ־תא ,יוזא יוו רי1וועג רעמ טנייה רימ ןרעוו לאמ א סאוו .םיצורית
 רימ ןוא ,טריגאער ןאד ןבאה ןשטנעמ "עסיורג" ןוא "דניירפ" ערעזד
 ןופ םיאטח יד ראפ לזאזעל ריעש רעד ןעוועג קידנעטש ןענעז ןדיי

 .טלעוו רעצנאג רעד
 ,ןבעלפיוא טינ קירוצ ןאילימ סקעז יד ךעלריטאנ ןענעק רימ
 ־ריווראפ טעוו לאקזחי איבנ ןופ תושביה תומצעה ןוזח רעד רעבא
 ־נוא ןיא טקינייאראפ קירוצ ןייז עלא ןלעוו רימ ןעוו ןרעוו טכעלק
 ,גנוקירדרעטנוא ןוא גנושרעה עדמערפ ןופ יירפ ,דנאל ןגייא רעזד
 ,ךיילג רעקלעפ טימ קלאפ א — תוחוכ ענעעיא ערעזדנוא ןופ טצישאב

 .לארשי דנאל רעזדנוא ןיא
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 יקסבינימ״יריאמ לאומש

 ןערועג הכוז טשינ טאה טאוו "םלוח" רעד

 עכלעוו ןטייקכעלנעזרעפ ןגעוו זדנוא טלייצרעד עיראטסיה יד
 עכעלטפאשלעזעג ענעדיישראפ ףיוא טייקיטעט רעכייר רעייז טימ ןבאה
 ןוא סערגארפ ראפ ןלאעדיא ענעביוהעג ןופ תודוסי יד טגיילעג ןטיבעג
 ייז ןבאה טסייג רעייז טימ ןוא ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנולקיווטנע

 .ייז סורא הביבס עטלעפענראפ יד ןטכיולאב
 ןופ גנודערגאב ןוא גנוטיידאב עקיטכיר יד רשפא זיא סאד
 ץעזעג רעד ,רעריפ רעד השמ ,טייקכעלנעזרעפ עסיורג יד ,ונבר השמ
 יוזא ןעוועג ןענעז ןעגנובערטש סנבעל סנעמעוו רעפמעק רעד ,רעבעג

 .ךיילא ךיז טימ טצנעגרע ןוא קיבראפליפ
 ןב (ףלודא) םהרבא טרעהעג ןשטנעמ עיראגעטאק רעד טא וצ
 ראי ןיא עיזעלש ןיא ןראוועג ןריובעג זיא רעכלעוו דלעפנעזיר חספ
 טבעלעג ,םייוג ןשיווצ ,ףראד א ןיא ןראוועג ןגיוצרע זיא רע .1878

 .ןסעגראפ טשינ ןדיי רעדירב ענייז לאמנייק טאה רעבא ,ייז טימ

 ןקרעמאב טזאלעג ךיז טאה קלאפ טפדורעג ןייז וצ עביל יד
 ךיז טגעלפ רע .טראוו ןיא ןוא טפירש ןיא ,ןבעל ןכעלגעט־גאט ןייז ןיא
 ןעוועג זיא רע ןכלעוו וצ קלאפ סאד ,"קלאפ ןיימ" ןקירדסיוא דימת

 .שפנו בלב ןדנובעגוצ

 ,תולעמ עשיפיצעפס טימ ןראוועג טשטנעבעג זיא דלעפנעזיר

 רעטנעזיוט ןופ גנורעראפ ןוא עיטאפמיס יד ןבראוורע םיא ןבאה עכלעוו
 .ןעמאנ ןייז טרעהעג רעדא טגעקעג ךעלנעזרעפ םיא ןבאה עכלעוו ןדיי

 רעבא ,רעקייטפא רעד דלעפנעזיר ־סלא טנאקאב ןעוועג זיא רע
 ןענאטשעג זיא ,רעוט ללכ רעבושח א ןוא רעריפ א ןעוועג ךיוא זיא רע
 רעגראזראפ׳ א .בולאג ןיא גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ ץיפש רעד ןא
 ־יונעג ךיז ןבאה עכלעוו תוחפשמ עקילדנעצ ןופ טראוו ןופ ןיז ולופ ןיא
 א ןא — שטאכ — ראטקאד א .ףליה עוויטקורטסנאק ןיא טקיט
 ־רעביא ןא .רענדער א ,רעביירש א ,ןקנארק א ןפלעה וצ — עמאלפיד

 .דלעפנעזיר ןעוועג זיא שטנעמ אזא — החפשמ רעד וצ רענעבעג
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 תרדה םעד טימ רוגיפ עכיוה יד ןגיוא עגיימ ראפ ךיא עז טא
 ןסאגעגסיוא ןעוועג זיא רעכלעוו לכיימש ןקיצראה םעד טימ ,םינפ
 לפייווצ ןופ ןטנעמאמ עטסנרע ןיא וליפא טכיזעג ןכעלביל ןייז ףיוא

 .רעצ ןוא

 עכעלדימרעמוא ,עכעלגעט־גאט ןייז ןיא ךיוא םיא עז ךיא
 ןייז טעמדיוועג טאה רע רעכלעוו גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןיא טעברא
 םזינויצ ןופ ףירגאב םעד ןעגנירדניירא וצ ידכ רקיעב ,טייצ עטסעב
 טשינ טייוו ןבאה עכלכעו ,ןדיי תולג עטושפ יד ןופ תוחומ יד ןיא

 .לרוג רעייז ןענאטשראפ

 עכלעזא ןעוו וליפא הצע ןא טימ טיירג ןעוועג קידנעטש זיא רע
 ןופ טדערעגבא ןיוש ,ףליה עלעירעטאמ טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא
 ןבעגעג לאמ ליפ טאה רע עכלעוו עקיטפרעדאבטיונ ראפ ןטפעצער

 .טלעג ןא ,יירפ

 ספערטנעמאזוצ א סלא טנאקאב ןעוועג זיא זיוה סדלעפגעזיר
 ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רעוט ללכ ערעטלע ןוא עכעלטנעגוי ןופ ץאלפ
 טראווסולש ןייז .םיניינע ייטראפ ןוא עשלהק ןיא ןטאראב ךיז
 סלייטנטסרעמ טאה גנודנירגאב עשיגאל עטנוזעג טימ טגאזעגסיורא

 .טרידיצעד

 ־עבראפ ץנעדנאפסאראק רעגנע ןיא ןענאטשעג זיא דלעפנעזיר
 ןייז ךרוד ןבאה עכלעו ,עקירעמא ןיא רענישזבאד עטלייצעג טימ גנוד
 .לטעטש ןיא םיכרצנ יד טלעג טעמוס ענעעזעגנא טימ ןפלאהעג העפשה

 ראפ געט עכעלטע — לגאפ בקעי וצ ווירב ןייז ןזעלעג טאה סע רעוו
 ןופ בצמ ןקירעיורט םעד רעביא — המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םעד
 םוצ ןעלטימ ןייק ןא טעמכ ןבילבעג ןענעז עכלעוו תוחפשמ עקילדנעצ
 טאה — ללכב לטעטש ןיא ןדיי בור םעד ןופ עגאל ערעווש יד ןוא ,ןבעל
 ןוא שטנעמ ןסיורג םעד ןופ ץראה עטקאטייוועגנא סאד ןליפ טנעקעג
 רעדירב עמירא ענייז ןופ לרוג םעד רעביא הגאד ןייז ,דיי םענעבעגרעביא

 .לטעטש ןיא

 .ןבעל ןייז ןופ קלח א ןעוועג זיא טייקיטעט עשיטסינויצ יד
 עייר א ןעמונרעטנוא רע טאה עיצאראלקעד רופלאב רעד ךאנ דלאב
 ןיא טשרע וצ ,ןזיירק עכעלטנעפע ןוא ענעסאלשעג ןיא ןטארעפער
 ןשיווצ ,ךאלטעטש ןוא טעטש ערעדנא ןיא םעדכאנ ןוא בולאג־ןישזבאד
 טאה ךארפש עשטייד עלערוטלוק א ןיא גנוניישרע ןייז .גיצנאד ייז

 .רערעהוצ ענייז ףיוא גנוקריוו א טאהעג

 ,ןסערגנאק עשיטסינויצ עכעלטע ןיא לייטנא ןעמונעג טאה רע
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 ןוא ,יורפ ןייז ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא ןראפ טגעלפ רע עכלעוו וצ
 טנאקאב ךיז רע טאה טראד .תור ,רעטכאט ןייז טימ ךיוא רעטעפש
 ןיקשיסוא ,םיובנירג ,ןיקצאינ ייז ןשיווצ ,רעריפ עשיטסינויצ ליפ טימ

 .קילאיב ןמחנ םייח ךיוא ןוא

 יד ייב תובהלתה ןפורעגסיורא ןבאה לארשי ןופ ןטכיראב ענייז
 רעד ןופ גנונפערע יד תעב טראד ךוזאב ןייז ךאנ רקיעב ,רערעהוצ
 ןיא םזינויצ ןיא ןביולג רעפיט ןייז .1925 ראי ןיא טעטיזרעווינוא
 ןבעגעג םיא ןבאה קלאפ ןשידיי ןופ טפנוקוצ יד ןעזעג טאה רע ןכלעוו
 עשידיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא קנאדעג םעד ןצנאלפ וצ עיגרענע ןוא טומ
 ןקורדנייא ןוא ןטארעפער ענייז ןרעה ןעמוקעג ןענעז עכלעוו וסאמ

 .לארשי ץרא ןופ

 ללכ עשיטסינויצ טימ ץנעדנאפסעראק עטגייווצראפ א ךרוד
 טייקיטעט עוויסנעטניא וצ טקעוועג ןוא טרעלקרעד רע טאה רעוט

 .ןדנאפ עשיטסינויצ יד וצ גנורעייטשייב ןופ טיבעג ןפיוא רקיעב
 ליפשייב סלא טנידעג רע טאה טעברא עכעלדימרעדמוא ןייז טימ
 זיירק ןייז ןיא ןענופעג ךיז טאה סאוו דיי רעדעי ;ןדיי רעטנעזיוט ראפ
 ןייז ןופ גנוקריוו עשימאניד יד טבעלעגטימ ןוא טניווועגייב טאה

 .טייקכעלנעזרעפ עטלעטשעגכיוה

 רעטאפ רענעבעגרעביא רעד ,דניירפ ןשטנעמ רעד דלעפנעזיר
 ןוא עטעג רעקיסאלק עשטייד יד ןופ רערעראפ רעד ,רעהיצרע ןוא
 םוהת ןכלעוו וצ טלעטשעגראפ טשינ קנאדעג ןייז ןיא ךיז טאה ,רעליש
 רעבירעד ןוא ןדיי וצ האנש רעייז ןיא ןעקניז ןעק קלאפ עשטייד סאד
 םעד ןופ ךיז ןרעטנענרעד סאד ןעזעג סיואראפ טשינ ךיוא רע טאה

 .ןברוח ןכעלרעדיוש
 עשידיי יד טשרעהעג טאה החפשמ ןוא םייה סדלעפנעזיר ןיא
 סע זיא קייטפא יד ןענעפע טזומעג תבש טאה רע ביוא ןוא ,עיצידארט
 ןסאלשעג ןייז טשינ ןפראד ןקייטפא זא ,ץעזעג םעד בילוצ ראנ ןעוועג
 שאר רעבא .תואגה ןיא טשינ ךיוא ןוא םיבוט םימי ןוא תבש וליפא
 ןיא םיללפתמ יד ןשיווצ ןעזעג םיא רימ ןבאה רופיכ םוי ןוא הנשה
 רע עכלעוו ןדיי רעדירב ענייז טימ ןעמאזוצ קירב רעד ןבענ להוש רעד

 .טאהעג ביל יוזא טאה

 קידנסיוו .םזינויצ םוצ תובהלתה ןייז טרעדנווואב ןבאה עלא
 א יוו ןעוועג רע זיא ,עילימאפ עטרילימיסא ןא ןופ טמאטש רע זא
 ,םייוג ןשיווצ ןעסקאוועגסיוא זיא רע זא טסווועג טאה ןעמ .שינעטער

 ערעייז ןיא ןוא גנואיצרע עטשרע ןייז ןעמוקאב רע טאה ייז ןשיווצ
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 רעבא .םזיטאירטאפ ןשטייד םעד ךגיוזעג רע טאה ןטלאטשנא סגנודליב
 -ייא חרזמ יד טימ ךפארטעגנעמאזוצ ךיז טאה רע ןעוו טנעמאמ ןיא

 ־דיוועג ןוא טרעדנעעג ןצנאגניא גנולעטש ןייז רע טאה ןדיי עשיאייפאר
 .גנוגעוואב רעלאנאיצאנ רעשידיי רעד ןבעל ןייז טעמ

 ןריזילאנא וצ רעווש לטיב א זיא טקנופדנאטש ןלאנאיצאר ןופ
 רעשיטסארד ןייז וצ ןדלעפנעזיר ןגי1וואב ןבאה עכלעוו ,תוביס יד
 ,ןטנעמאמ עלאנאיצאמע טקריוועג אד ןבאה סיוועג רעבא .גנודנעוו

 זדתא ןוא ראלק ןצאנגניא ןעוועג טשינ ןיילא םיא וליפא ןענעז עכלעוו
 .טשינ טפיוהרעביא

 םעד ןקיבייאראפ וצ בוח רעגילייה א טגיל עלא זדנוא ףיוא
 רעמ טאה רעכלעוו טייקכעלנעזרעפ רעטלעטשעגכיוה רעד טא ןופ ןעמאג
 ץרא ןיא לארשי קלאפ ןראפ ןבעל ןייז טעמדיוועג ערעדנא ליפ ןופ
 םעד ןופ גנוכעלקריווראפ יד ןעז וצ ןעוועג הכוז טשינ ןיילא ןוא לארשי

 .םולח ןגנאל ןראי

 ־רעד ןעמאנ ןייז טעוו קלאפ רעזדנוא ןופ עיראטסיה רעד ןיא
 טגיילעג ןבאה עכלעוו ןרענאיפ עטשרע יד ןופ רענייא סלא ןרעוו טנאמ

 .לארשי תנידמ ןופ יובפיוא ןראפ ןייטשדנורג םעד
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 תיבלדויבמ

 עילימאפ ןוא לשרעה ןייטשלא
 עילימאפ ןוא ביל ןייטשלא

 עילימאפ ןוא ןועמש ןייטשלא
 ןעמוקעגמוא ,יורפ ןוא בקעי ךאבנעפא

 עקירעמא ןיא טבעל ,טעוועטארעגפא לקינייא ןא לעדנעמ ךאברוא
 עניטנעגרא ןיא טבעל ןוז א ,עילימאפ ןוא בקעי ןייטשלא

 רעדמק ןוא רתסא ודרוא
 לארשי ןיא טבעל רעטכאט א ,עילימאפ ןוא שרעה קיזייא

 לארשי ןיא ןבראטשעג לאירתכ קיזייא
 לארשי ןיא ןבראטשעג עשוהי (לשא) קיזייא

 יורפ ןוא ףלוו ןסינ גרעבנעזייא
 ןעמוקעגמוא עילימאפ ןוא ביל םייח גרעבנעזייא

 עילימאפ ןוא ןאמטלא
 עקירעמא ןיא ןיז 3 ,עילימאפ ןוא בייל עילא שטיווארעטלא

 ןרהא ןימינב בונרא
 עילימאפ ןוא ןימינב אפרא

 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא ןמלק אפרא
 ןועמש אפרא

 עילימאפ ןוא לאטגעמולב
 יורפ ןוא לעדנעמ השמ אנארב

 עילימאפ ןוא יכדרמ אנארב
 עילימאפ ןוא אביקע אנארב

 ןבעל ןוז 1 ןוא רעטכעט 2 ,ןעמוקעגמוא ןיז ןוא יורפ ,ריאמ ןאמקרעב
 לארשי ןיא

 יורפ ןוא קחצי רענכעלב
 עקירעמא ןיא טבעל ןוז א ,עילימאפ ןוא ןאבאלאב

 ןבעל רעטכעט ייווצ ,ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא לשיפ יקסוואלעיב
 לארשי ןיא

 ־עטארעגסא ןוז א ,ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא ךורב שרעה עקטרוב
 עדאנאק ןיא טבעל ,טעוו
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 עילימאפ ןוא ןאמצירב
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא ןועמש רעניזדוב

 ןיז ייווצ ,עקירעמא ןיא ןבראטשעג ,יורפ ןוא םייח השמ רעניזדוב
 עקירעמא ,טיארטעד ןיא ןבעל

 הרפיש היח רעטכאט עטסטלע יד ,עילימאפ ןוא רעב שרעה ןאמרעב
 לארשי ןיא ןראוועג רטפנ יקסוואלעיב

 עילימאפ ןוא ןמלז יול ןאיבדלאג
 םייח ףסוי ץילרעג

 ,ןעמוקעגמוא בייל ןועמש ןוא םהרבא ןיז יד ,יורפ ןוא ףסוי ןאמדלאג
 לארשי ןיא ןבראטשעג רתסא רעטכאט יד

 עילימאפ ןוא לעדנעמ ןייטשנעצילג
 עילימאפ ןוא לארשי לעקניפרוג

 עילימאפ ןוא ןמלז דלאג
 עילימאפ ןוא ףלוו במאלאג

 ,טעוועטארעגפא ןוז א ;ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא לאקזחי רעשנאג

 לארשי ןיא טבעל
 יורפ ןייז ןוא (ןרבק רעד) לאכימ רעבערג

 עילימאפ ןוא םהרבא רעבערג
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא השנמ זאלגטוג

 יורפ ןוא ריאמ לאיחי ןעגראמטוג
 ןוא ןוז א ;ןעמוקעגמוא רעדניק ןוא יורפ ,קילאומש גרעבדלאג

 לארשי ןיא ןבעל רעטכאט
 ןיא ןבראטשעג ןיז 2 ;ןעמוקעגמוא רעטכאט ןוא יורפ ,לעדנעמ ינרוג

 עקירעמא ןיא טבעל בקעי ןוז ןייא ; עקירעמא
 ןעמוקעגמוא עילימאפ יד ןופ לייט א ",עילימאפ ןוא םהרבא בילטאג

 עילימאפ ןוא ןימינב ףסוי ראשנאג
 עילימאפ ןוא ןתנ גנירדלאג
 עילימאפ ןוא ןועמש רעלעג

 עילימאפ ןוא ןועמש רענארג
 עילימאפ ןוא לארשי אווטארד

 עילימאפ ןוא לאומש אקנאלקשארבאד
 עילימאפ ןוא יקסוואכארבאד

 עילימאפ ןוא עטעבא׳זד
 עילימאפ ןוא ןמלז אקנאלקשראבאד

 יורפ ןוא לעשרעה יקטנישזבאד
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 עילימאפ עא והילא ןאגארד
 עילימאפ ןוא השמ ןאגארד

 ,טעוועטארעגפא ןוז א ;ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא והילא וואדלאשזד

 דנאלשטייד ןיא טבע^י
 עילימאפ ןוא קחצי ףסוי אוושארד

 עילימאפ ןוא ,ןזח רעד ,בייל אלאגיד
 ־עטארעגפא רעטכאט א ןוז א ;ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא אווטארד
 אקירעמא ןיא רעטכאט יד ,לארשי ןיא ןוז רעד ;טעוו

 עשטיא יקסנישזבאד
 עילימאפ ןוא בקעי וואביד
 יורפ ןוא המלש עקצרעה

 ןייד רעד ,עילימאפ ןוא בייל ץרעה
 יורפ ןוא יכדרמ שארבטראה

 ךיירקנארפ ןיא ןעמוקעגמוא ,שרעה טארבטראה
 עילימאפ ןוא לעדנעמ ץלאה

 עקירעמא ןיא ןבעל רעדניק יד ,עילימאפ ןוא חנ ץיוואראה
 רעטכאט א ;ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא ריאמ עשטיא ץיוואראה

 לארשי ןיא טבעל הקבר
 עילימאפ ןוא שריה

 רענייא ;ןבעל ןיז ייווצ ; רעדניק ןוא יורפ ,ריאמ עשוהי גרעבנעדלאוו
 עדאנאק ןיא רעטייווצ רעד ,קרוי־וינ ןיא

 עילימאפ ןוא רשא הדוהי גרעבגעדלאוו
 עילימאפ ןוא בייל השמ גרעבנעדלאוו

 ,עקירעמא ןיא ןבראטשעג ןיז ייווצ ; עילימאפ ןוא לעדנעמ לעמשייוו

 אגאקישט ןיא טבעל רענייא
 עילימאפ ןוא והילא ףסוי לעמטייוו

 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא םייח ףסוי לעמסייוו
 לארשי ןיא טבעל בקעי ןוז א ,עילימאפ ןוא השמ שושזוו

 ןיא טבעל ,טעוועטארעג רעטכאט א ,עילימאפ ןוא םהרבא שושזווו
 עקירעמא

 לארשי ןיא טבעל ןוז א ,עילימאפ ןוא ריאמ לאיחי סושהו
 לעדנימ יורפ ןוא שירעב יקסוואשראוו

 עילימאפ ןוא יכדרמ רויוו
 עילימאפ ןוא לאירזע שטיוואקלעז

 עילימאפ ןוא קחצי לאומש ןאמרעבליז
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 עילימאפ ןוא לאקזחי ןאמרעבליז
 עילימאפ ןוא לאיחי ץלאהטיז

 יורפ ןוא שמש גילעז
 הכלמ רתסא יקסוואקילקאז

 ןעמוקעגמוא ,רזעילא יקסוואקילקאז
 עילימאפ ןוא שיבייל יקסוואקילקאז
 עילימאפ ןוא שירעב יקסוואקילקאז

 עילימאפ ןוא ןייטשרעבליז
 עדאנאק ןיא ןבעל רעדניק יד ,עילימאפ ןוא קאטאז

 עילימאפ ןוא ןייטשרעבליז
 עקירעמא ןיא ןבעל ןיז יד ,עילימאפ ןוא יכדרמ לעקסאח

 יורפ ןוא בוט םוי ליונייז אוועלאח
 עילימאפ ןוא עטנ ריאמ אוועלאח

 עילימאפ ןוא הכלמ הנח יורפ ,ךענעה ריאמ םיובלעטייט
 עילימאפ ןוא הדוהי שטיוועקרוט

 ךיירקנארפ ןיא טבעל היבוט ןוז א ,עילימאפ ןוא בקעי יקסניט
 יורפ ןוא ןמלז לאפאט

 עילימאפ ןוא ךענעה לאפאט
 עילימאפ ןוא רשא לאפאט

 ךיירקנארפ ןיא ןבראטשעג ,ר״ד ,שרעה לאפאט
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא םהרבא שטימעיעשזדנעי

 לארשי ןיא רעטכאט א ,עילימאפ ןוא םייח ראונאי
 עילימאפ ןוא ,רעגערט רעד ,בקעי קיצנופאי

 רעטכעט עריא טימ עטשירוי
 עילימאפ ןוא—בולאג ןיא ןזחה—עפסאי

 עילימאפ ןוא המלש ןאזניוועל
 עילימאפ ןוא רזעילא עירול

 עילימאפ ןוא ףלוו אקפיל
 לארשי ןיא טבעל בייל ןוז א ,עילימאפ ןוא קחצי םהרבא אקפיל

 עילימאפ ןוא השמ אקפיל
 עילימאפ ןוא ןרהא אקפיל

 לארשי ןיא טבעל רעטכאט א ,יורפ ןוא ףלוו שרעה סקאל
 עילימאפ ןוא ריאמ לאיחי ץישפיל

 עילימאפ ןוא ןושמש ץישפיל
 עילימאפ ןוא ןרהא ץישפיל
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 עילימאפ ןוא בייל ץישפיל
 עילימאפ ןוא לבייל שאטשפיל

 עילימאפ ןוא לעמעל ןיוועל
 עילימאפ ןוא ףסוי המלש יקספיל

 עילימאפ ןוא לעשרעה טנעל
 ענכעוו הרש יורפ ןוא קחצי דלעפנעטפיל

 לארשי ןיא ךיז טניפעג לקינייא ןא ,עילימאפ ןוא קחצי אקפיל
 ערעייז טימ ןבעל ,טעווטארעגפא ןיז ייווצ ,עילימאפ ןוא לעדנעמ טנעל

 לארשי ןיא סעילימאפ
 לארשי ןיא טבעל םייח ןוז א ,עילימאפ ןוא לארשי דרול

 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא דוד אקפיל
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא קחצי קינשעל

 ןוז א טימ עלייב יורפ ןייז ;ןעמוקגמוא ,ךיירקנארפ ןופ השמ אקפיל
 ךיירקנארפ ןיא ןבעל
 עילימאפ ןוא ןועמש אקפיל

 עילימאפ ןוא דמלמ סונאמ גרעבטדנאל
 ןייז טימ ןעמוקעגמוא ,דמלמ סונאמ ןופ ןוז רעד ,ףסוי גרעבטדנאל

 רעדניק סקעז ןוא יורפ — עילימאפ עצנאג
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא רערעל רעד ןאזמוועל

 עילימאפ ןוא יקטראבזדיל
 עילימאפ ןוא ףסוי אקפיל

 עילימאפ ןוא יכדרמ אקפיל
 ןיא טבעל ןוז א ;ןעמוקעגמוא ,רעטכאט עבש־תב טיווארעזייל

 עקירעמא
 עילימאפ ןוא םהרבא ןיוועל

 עילימאפ ןוא שולאז ןיוועל
 עילימאפ ןוא לעינאד רעלימ
 רעדניק ןוא עקשאח רעלימ

 עילימאפ ןוא לאומש עקשימ
 עילימאפ ןוא רעב םייח רעלימ
 עילימאפ ןוא דוד יקטבוקאמ

 עילימאפ ןוא קיזייא שריה שטיוואקשאמ
 עילימאפ ןוא לארשי רעלימ
 עילימאפ ןוא עושוהי לעמעמ

 עילימאפ ןוא יכדרמ ןסינ עקנאמ
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 עילימאפ ןוא ,דמלמ רעד ,אנח ןאסלעדנעמ
 עילימאפ ןוא אנכולאמ

 עילימאפ ןוא עציא לעמעמ
 עילימאפ ןוא ליטאמ

 עילימאפ ןאמאלאס רעטנוס
 עילימאפ ןוא (עיגישימ) שטיוועקשאמ

 קרוי־וינ ןיא ןבראטשעג ןוז רעייז ,יורפ ןוא בייל יקטרוגאנ
 לארשי ןיא ןבראטשעג המלש ןוז א ,עילימאפ ןוא לעדנעמ ןמיונ

 ןא ייב ןעמוקעגמוא שרעה ןוז רעייז ,עילימאפ ןוא לדנעמ םיובטונ
 אגאקישט ןיא טנעדיסקע

 עילימאפ ןוא רסיא ןימינב יקסלאוואנ
 לערעפ יקסלאוואנ

 עילימאפ ןוא עשוהי יקטלאוואנ
 עילימאפ ןוא סחנפ עוואט

 עילימאפ ןוא בייל שרעה קישזומט
 לארשי ןיא טבעל רעטכאט א ,עילימאפ ןוא רשוא פאקט

 ןיא טבעל טעוועטארעג ןוז א ,עילימאפ ןוא ךורב לשיפ קישזומט
 לארשי

 עילימאפ ןוא רכששי קישזומט
 עילימאפ ןוא ליוונאז ןייטשריפאט
 עילימאפ ןוא ףסוי אבא ןאמאלאט

 עילימאפ ןוא יכדרמ ןאמאלאט
 עילימאפ ןוא ןנחוי קינרוקט

 עילימאפ ןוא רעדיינש רעד לאדעכוט
 עילימאפ ןוא ןועמש עוואס

 עילימאפ ןוא ןמלז עוואט
 ןעמוקגמוא עילימאפ ןוא ןעמלאק רעלגנע

 א ,לארשי ןיא טבעל רעטכאט א ,עילימאפ ןוא בקעי יול ךיליירפ
 עילארטסיוא ןיא רעטכאט עטייווצ

 עילימאפ ןוא קעינעיפ
 ןמחנ ךיליירפ

 עקיסקעמ ןיא ןבעל ןיז יירד ,יורפ ןוא לאומש םורפ
 ןעמוקעגמוא עלא ,עילימאפ ןוא לעדנעמ םורפ

 עקירעמא ןיא טבעל ןוז א ,עילימאפ ןוא והילא לעגאפ
 עילימאפ ןוא לאלצב אקטאכעיפ
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 עילימאפ ןוא םהרבא שטאגרופ
 עילימאפ ןוא סחנפ שטראגרופ
 יורפ ןוא ףלוו היבוט קעינעיפ

 עילימאפ ןוא דוד קעינעיפ
 עילימאפ ןוא המלש טאליפ

 עילימאפ ןוא רשא ׳זראינטאלפ
 ןיא טבעל רעטכאט ןייא ;עילימאפ ןוא ריאמ לאיחי ׳זראינטאלפ

 קרוי־וינ ןיא עטייווצ יד ,לארשי
 עילימאפ ןוא בייל לעקנערפ

 ןאמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא אניס ןאמדירפ
 עילימאפ ןוא ףלוו סקופ

 עילימאפ ןוא בייל ןמלז ךיליירפ
 עילימאפ ןוא המלש רעטנאמזאפ

 עקירעמא ןיא טבעל רעטכאט א ,עילימאפ ןוא השמ רעטנאמזאפ
 עילימאפ ןוא ףסוי יקטלאטטאפ

 עילימאפ ןוא רעשיפ
 עילימאפ ןוא ךענעה יקטוועצניפ

 יורפ ןוא םהרבא רעקטנאלפ
 עילימאפ ןוא לואש רעגארפ

 דנאלשטייד ןיא ןבראטשעג ,םוחנ רעגארפ
 יורפ ןוא לעדנאס רעדעלופ

 עילימאפ ןוא קחצי לאומש ןאמדירפ
 עילי׳מאפ ןוא ןרהא רעקצאלפ

 עילימאפ ןוא החמש יקטנאנזאפ
 הניד רעטכאט ןוא הנח קושפ
 יורפ ןוא םירפא אדארבאנראצ

 עילימאפ ןוא ןרהא אדארבאנראצ
 עילימאפ ןוא והילא אדארבאנראצ

 עילימאפ ןוא שרעה םהרבא שטיוועקדוצ
 עילימאפ ןוא הנח אנראצ

 עילימאפ ןוא ףסוי לאיחי אנראצ
 עילימאפ ןוא רזוע אנראצ

 עקירעמא ןיא טבעל ןוז א ,עילימאפ ןוא לכימ לאוי אלאצ
 עילימאפ ןוא לעווייפ ׳זראלקריצ
 עילימאפ ןוא רערעל רעד שידק
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 עילימאפ ןוא רעצינאק
 עילימאפ ןוא רזוע ןהאק

 עילימאפ ןוא לאפר קענאיארק
 רעדניק ןוא האל לחר ןהאק

 עילימאפ ןוא לאטסירק
 עילימאפ ןוא קחצי יקצעדאק

 עילימאפ ןוא סענראפ עוויק
 בולאג ןיא קירבאפ ןטעראגיצ — ןורהא ןהאק

 עילימאפ ןוא בקעי יקצעדאק
 עילימאפ ןוא החמש יקצעדאק

 ןיא ןבעל רעטכאט א ןוא ןיז 2 ,עילימאפ ןוא סעציא לאינד ןהאק
 עקירעמא

 יורפ ןוא ףסוי ןהאק
 עילימאפ ןוא םייח יקסוואנאטמעשק
 עילימאפ ןוא ןרהא יקטוואנאשטעשק

 עילימאפ ןוא ריאמ יקסוואנאשטעשק
 עילימאפ ןוא עשטיא יקסוואנאשטעשק

 עילימאפ ןוא לאינד ןהאק
 עילימאפ ןוא בייל ןיילק

 ןיז יירד ענייז ןוא יורפ ,בקעי השמ ןהאק
 יורפ ןוא ןושרג לאטטירק

 עילימאפ ןוא רעב לאטטירק
 עילימאפ ןוא בקעי לאטטירק

 יורפ ןוא לאירבג לאומש קאזוק
 עילימאפ ןוא ןבואר קענאיארק
 עילימאפ ןוא לארשי קענאיארק

 עילימאפ ןוא דמלמ רעד ןסינ רענטוק
 עילימאפ ןוא ןמלק דלעפוק

 עילימאפ ןוא לעדנעמ דלעפוק
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא ךורב דלעפוק

 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא ןועמש דלעפוק
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא םענוב קאזאק

 עילימאפ ןוא קחצי ץנארק
 ייב ןעמוקעגמוא רעב רזוע ןוז רעייז ,יורפ ןוא עיאש ןמלז ןהאק

 לארשי ןיא עפארטסאטאק אטיוא
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 א ,לארשי ןיא טבעל ןוז ןייא ;ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא רעלעק
 עקירעמא ןיא רעטייווצ

 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא ןייטשריק
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא אקוואקוק

 שריה םהרבא ןוא לעדנעמ ןופ ןרעטלע ,יורפ ןוא ריאמ ןהאק
 עילימאפ ןוא קחצי ןהאק
 עילימאפ ןוא .א .מ עוויק

 אבמעראז ןופ עילימאפ ןוא עשוהי בקעי דלעפוק
 ןיא רעטכעט ייווצ ;ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא לשיפ יקסלאוואק

 לארשי
 עילימאפ ןוא קחצי םייח רעשטאק

 עילימאפ ןוא דמלמ ןועמש לארשי אפראק
 עילימאפ ןוא לעדנעמ אפראק

 עילימאפ ןוא ףסוי אפראק
 עילימאפ ןוא גילעז עבער

 עילימאפ ןוא השמ לאומש עניור
 עילימאפ ןוא םייח ףסוי אדור
 עילימאפ ןוא ףלוו טראפאפאר
 הינוס יורפ ןוא קחצי קאטור

 עילימאפ ןוא ללה עניור
 עילימאפ ןוא ןאמפיל ןייטשנעגאר

 אחינ ןייטשנעגאר
 עילימאפ ןוא עיאש ןייטשנעגאר

 עילימאפ ןוא ןאמקור
 יורפ ןוא הידידי טראפאפאר

 עילימאפ ןוא םייח ףסוי אניור
 עילימאפ ןוא דוד עבער

 ןראוועג רטפנ קחצי ןוא בייל — ןיז יווצ ; עילימאפ ןוא ןמלק שזיר
 בקעי ןוא השמ םהרבא — ןיז ייווצ ;עקירעמא ןיא סנטצעל

 עקירעמא ןיא ןבעל
 עילימאפ ןוא רשא לארשי שזיר

 ןוז א ,עקירעמא ןיא ןבעל רעטכעט ייווצ ,עילימאפ ןוא םוחנ ןזאר
 לארשי ןיא ןראוועג רטפנ םהרבא

 תוחפשמ ערעייז טימ רעדניק ןוא יורפ ןייז ,המלש םהרבא טראפאפאר
 לארשי ןיא ןבעל
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 עילימאפ ןוא דלעפנעזיר
 ןיא טבעל רעטכאט א ;ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא םייח ווא׳זיר

 לארשי
 עילימאפ ןוא ןאמנעזאר

 (םעדייא סרענארג רעדיינש סעד) עילימאפ ןוא יקצאפאר

 רעטכאלש השמ ןוז א ,עילימאפ ןוא רעטכאלש
 בולאג ןיא רחוס האובת — עילימאפ ןוא לאומש

 עילימאפ ןוא יקסליש
 עילימאפ ןוא בקעי לארשי טראבנייש
 עילימאפ ןוא ןרהא השמ רעטפאלש

 עילימאפ ןוא לעדנעמ ףסוי רעטכאלש
 עילימאפ ןוא ריאמ רעטכאלש
 עילימאפ ןוא ןועמש רעטפאלש
 עילימאפ ןוא השמ רעטכאלש
 עילימאפ ןוא בייל רעטכאלש

 יורפ ןוא שריה השמ אגימש
 ןעמוקעגמוא בקעי קחצי אגימש

 עילימאפ ןוא דוד אגימש
 לארשי ןיא טבעל ןוז א ,עילימאפ ןוא ןמלז אוואט

 עקירעמא ןוא טבעל ןוז א ,עילימאפ ןוא ןאמצלאטש
 ןעמוקמעגמוא ,ךינעה אוואט

 עקירעמא ןיא ןבעל רעטכעט ייווצ ,לעזאל קערוש
 ןעמוקעגמוא ,עילימאפ ןוא איננח טראבנייש

 עילימאפ ןוא (טחוש) ןמלז המלש
 עילימאפ ןוא יקטנאמיש

 עילימאפ ןוא קחצי טראבנייש
 עילימאפ ןוא לאוי םייח גנילרעפש

 עילימאפ ןוא השמ גנילרעפש
 עילימאפ-ןוא ןימינב גנילרעפש
 עילימאפ ןוא ףסוי גגילרעפש

 עילימאפ ןוא םייח םהרבא לעצנעטש
 עילימאפ ןוא גילעז אגימש

 .עילימאפ ןוא לעדנעמ םהרבא רעטכאלש
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 וגאקי׳צב םירטפנ תמישר

 השמ קחצי אווטארד
 ואר אווטארד
 הליב טירעה
 םולש םירעה

 בייל לעמטייוו
 ריקי לעמסייוו

 יכדרמ ןסינ לעמטייוו
 רשא לעמסייוו

 ראקסא רעקנעשנייוו
 ינעפ רעקנעשנייוו

 םהרבא גרעבנעדלאוו
 ףטוי גרעבנעדלאוו

 טקאמ גרעבנעדלאוו
 שרעה השמ ןייטשרעבליז

 עקלע ןייטשרעבליז
 ריאמ ןייטשרעבליו

 ףסוי ןייטשרעבליז
 ריאמ יציא ןעדראי

 הנח ןעדראי
 דוד השמ גרעבטדנאל

 טקאמ רעטסול
 םהרבא טקול
 לאומש טקול

 דוד טקול
 שינייב דלעפנעטפיל

 הנח דלעפנעטכיל
 קייא ץיוואקפעל
 עגייפ ץיוואקפעל

 ידערפ ץיוואקפעל
 טוילוי ץיוואקפעל

 קחצי לאומש אקפיל
 עצלאט אקפיל

 ענוח ןאוניוועל
 המלש רלימ
 יכדרמ סקאל
 הרופצ טקאל

 םהרבא םיובסונ
 הליב םיובטונ

 שרעה םיובסונ
 ןרהא לאגרוט
 עגייש לאגרוט

 השמ םהרבא לאגרוס

 םהרבא ןאמאלאס
 אטעי ןאמאלאט

 ףלאוו סקופ
 עגייפ סקופ
 ךורב לעגאפ
 ינעפ לעגאפ
 טייח לעגאפ

 בייל רשא לעגאפ
 הרובד טריפ
 ףלאוו טריפ
 דעוול רעשיפ
 עגייפ רעשיפ

 פיליפ אכעשטאפ
 לעשנא ןהאק
 אטרעב ןהאק
 םהרבא ןהאק

 קייא ןהאק
 ינעמ ןהאק

 ןרהא השמ םואבנעשריק
 טעדוה םואבנעשריק

 עילא םואבשריק
 ריאמ םואבשריק

 ליוונייז לאומש ןיילק
 םהרבא ראטנאק

 עדיירפ ראטנאק
 עצלאט רעלסעק

 טירפא ץנארפ
 אלער ץנארפ

 טקילע ץנארפ
 השמ טראפאפאר

 ןימינב טראפאפאר
 קחצי טראפאפאר
 ריאמ טראפאפאר

 עשוהי ןעזאר
 עשפיל ןעואר
 עילא עניור

 ךורב םהרבא רעגניזעלש
 הקבר עדניה רעגניועלש
 ריקאי םייח רעגניזעלש

 םענוב החמש רעגניזעלש
 עיכנאה ןהכ

 .ינרוג עדיירפ



 ץראב םירטפנ תמישר

 הנירב ךבנפוא בד ץיבישי
 הנשוש רוקניו־ךבנפוא ןסינ לעגאפ

 לאירתב קיזיא קודצ ץיבקדוצ
 עשוהי (קיזיא) לשא הנח הדורבונר׳צ

 הרפיש היח יקטבליב ביל לאומש הדורבונר׳צ
 הנח ומקרב .מ הדורבונר׳צ

 בקעי ומקרב היח ןזור
 ׳זרינשולפ הרימ ןמקרב קחצי סקונזור
 יכדרמ גרבדלוג הנח סקונזור
 ןומיר״רזעילא םירפא טאנארג םהרבא ןזור

 ןומיר הנח רתסא שאנארג והירמש רפכמ — קסור
 ןומיר יבצ ףסוי טאנארג שריה לאומש שזיר

 ןומיר םינוב לאיחי טאנארג הקפיל תיבל הבוש קביש
 רשא יקסני׳זבוד הדוהי גנילרפש

 והיעשי הקנלקשורבוד לגופ ןהב
 םאה יקסבוחרבוד שריה םהרבא ןהכ

 סנה יקסבוחרבוד רב רזוע ןהכ
 המלש טורבטרה םייח עשוהי יקסנימ

 ןמדלוג״רתסא גרבלזיו האל היח יקטנימ
 בד יקסבולי ןועמש לאיחי יקטנימ

 ו״ישמישניל ^ *
 הילגנאב ורטפנ ** הינמרגבו

 הינמרגב — םוחנ רגרפ
 הילגנאב — רשא שריה בילטוג

 הילגנאב — הילא לאירזע דלפנטכיל
* 

 םיבורקו םירוה תחצנה

 ,רעטסעווש ,ןרעטלע עביל ערעזדנוא ןקנעדנא ןקילייה םוצ
 :עילימאפ ןוא רעדירב

 יכדרמ ׳זראינטאלפ ביל בקעי ׳זראינטאלפ
 לארשי ׳זראינטאלפ לעדייא ׳זראינטאלפ

 האל ׳זראינטאלפ והיעשי ׳זארינשאלפ

 לעשרעה — רעדירב ןוא ןוז ןקיצנייא רעייז ךרוד טקיבייאראפ
 .אקירעמא ויאהוא־דנאלווילק ןיא ׳זראינטאלפ

* 
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 ןוא רעדירב רעטסווש ןרעטלע ערעזדנוא ןקנעדנא ןקילייה םוצ
 :עילימאפ

 הניט ׳זראינטאלפ
 רשא ׳זראינטאלפ

 אינאמ ׳זראיגטאלפ
 האל עדניה׳ זראינטאלפ

 ריאמ לאיחי ׳זראינטאלפ
 לארשי ׳זראינטאלפ

 עלכימ ׳זראינטאלפ ןייטשרעבליז
 רזעילא ׳זראינטאלפ ןייטשרעבליז

 הבלמ ׳זראינטאלפ ןייטשרעבליז
 הנח ׳זראינטאלפ ןייטשרעבליז

 עביל ׳זראינטאלפ ןייטשרעבליז
 ןועמש ׳זראינטאלפ ןייטשרעבליז

 רענטאלפ עלכימ ןוא ינדיס :רעדניק ערעייז ךרוד טקיבייאראפ
 : אגאקי׳צ ,רעדניק ןוא

 .קרוי־וינ ,רעדניק ןוא רענטאלפ יתב ןוא םעס
 .קרוי־וינ ,רעדניק ןוא רענטאלפ ואיל ןוא סירטאיב

 .לארשי ,רעדניק ןוא רענטאלפ לארשי ןוא אינעג
 .קרוי־וינ ,רעדניק ןוא רענטאלפ רומ ןוא אנרא׳צ

* 
 רעדירב ,רעטסעוש ,ןרעטלע ערעייט עביל ערעזדנוא ןקכעדנא םוצ

 : האוש רעד ןיא ןעמוקעגמוא םיבורק ןוא

 ןרעטלע ערעזדנוא — הנשוש יורפ ןוא ןאמפיל אווטארד

 עגייפ אווטארד םהרבא אווטארד
 (רעטסיוושעג) — םירמ אווטארד האל אווטארד

 (סרעטעפ) קחצי ףסוי אווטארד בקעי שרעה אווטארד

 (לארשי) עילימאפ ןוא ףסוי אווטארד :ןקיבייאראפ

 -¥־

 רעטסיוושעג ,ןרעטלע ערעייט ערעזדנוא ןקנעדנא ןקיבייא םוצ
 .תוחפשמ ערעייז ןוא

 קרוי־וינ ןיא 1925 ןבארטשעג לעדנעמ ריאמ רעדנאסקעלא :ןרעטלע
 קרוי־וינ ןיא 1953 ןבראטשעג הקבר רעדנאסקעלא
 קרוי־וינ ןיא 1962 ןבראטשעג רזעילא שרעה :ןוז
 קרוי־וינ ןיא 1968 ןבראטשעג עגייפ : רונש
 ־קעלא סקעלא .מאפ ןוא רעדנאסקעלא המלש: ןקיבייאראפ
 רעזדנוא ןוא .טאפ ןוא רעדנסקעלא ךענעה השמ .טאפ ןוא רעדנאס

 .טאפ ןוא עניב רעטסעווש
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 סיורג ןוא ןרעטלע עביל ערעזדנוא ןקנעדנא ןקיבייא םוצ
 :ןרעטלע

 רעשטאק אזאר ןוא לאימחרי
 רעשטאק יצינ ןוא המלש םהרבא

 רעשטאק ילאמ ןוא עשוהי
 רעשטאק אטיר ןוא עילאדג לאומש

 רעשטאק םייהרעד ןופ ,הנח רתסא ןוא שטיוואביל אבא
* 

 :רעטסעווש ןוא ןרעטלע ערעזדנוא ןקנעדנא םוצ
 *לעקנערפ אזאר :רעטכאט ,האל עגייפ יורפ ןייז סי׳ציא־ןהאק לאינד

 .ןהאק
 ,ןהאק־ךאברוא תידוהי ,יושראוו ןתנ ןוא הרופצ :ןקיבייאראפ

 .רעדניק ןוא יורפ ןהאק ראקסא ,רעדניק ןוא יורפ ןהאק ואיל

 -¥־

 םהיתוחפשמו וניבורקו וניחא ,וניתויחא ,ונירוה רכזל

 ותחפשמו טדנב עבוש ההלבו ןמלז עבוש
 ותחפשמו בקעי קחצי עבוש םהידליו לכימ ,סחנפ עבוש

 םהידליו עבוש תיבל הרובד ותיערו םרמע ץיזנורוח
 םהידליו עבוש תיבל הכרב ותיערו ׳זרטכיל

 (סיג) םידליו ,הגייפ ותיער ,והילא הדורבונרצ
 (דוד) הקבר הרש ותיער ,םהרבא רגידלב

 (דוד ינב) — םהיתוחפשמו ףסוי ,בקעי ,ןרהא רגידלב
 (הדודו דוד) — הקלע ותיערו ןמפיל רושטק

 דוד ינב — הנחו ,האל לחר ,הירא ,ןרהא ץישפיל
 (לארשי) םהידליו הנח ותיער דוד עבוש :םיחיצנמה

 -¥־

 האושב ופסנש יחאו יתויחא ,ורטפנש ירוה רכזל

 הקנאלקשארבאד ;גייל הקנאלקשארבאד הקברו לאירזע
 הקנאלקשארבאד עביוט הקנאלקשרבאד הכלמו ןמלז

 םהידליו הלעב ,סאלגטוג אטעי הקנאלקשארבאד לעווייפ

 הקנאלקשארבאד־רוד םהרבא ,טראפאפאר לעדנייש : םיחיצנמה
 .לארשיב ,הקנאלקשרבאד־רגרב השצ

 .תפרצ ,הקנאלקשרבאד־רעלסערב אלעב
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 ¬וחפשמו וניתויחאו וניחא ונירוהל ,םלוע ןורכזל
 האושב ופשנשו ורטפנש םירוהטהו םישודקה םהית

 .עדונ אל םתרובק םוקמו

 .ןי׳זבאדב ורטפנש הרופצ ותיערו (דיסח ןמלז) סקונזור ןמלז :ונירוה
 םהידליו ותיער םייח :םהינבו הנח ותיערו בקעי םהרבא : חאה

 ¬ידלי םע ופסנש ,ןרהא ןימינב :הלעב ,בונרא״טקונזור םירמ ונתוחא
 .הקדצ ,לאיחי ,עטנ ריאמ ,עשוהי בקעי ,שרעה לארשי : םה

 .לארשיב ורטפנ ,הנח ותיערו סקונזור קחצי :וניחא
 .לאקזחי הלעבו ןומימ־סקונזור הגייפ :םיחיצנמה

 סקונזור הוחו הדוהי ,םהידליו סקונזור־סרפ הבהז
 .םידליהו

 .םידליהו הלעב סקונזור־גוצרה הלכימ
 .םידליהו הלעב סקונזור־ןלוג תידוהי

 .ותחפשמו סקונזור־ינשוש דוד
 .התחפשמו סקונזור־ילאירבג הקבר

* 
 יתויחאו ירוה רכזל

 הלדא ותיערו ןמטור םהרבא
 לדמ ותיערו ןמטור השמ

 הטירו ףטוי ,טמירפ :םהידליו ןמטור םהרבא
 .לארשי ,תובוחר — ןמטור היבוט : חיצנמה

* 
 האושב ופטנו ורטפנש יבורקו יתויחא ,יחא ,ירוה רכזל

 .ורטפנ ,םירוהה — הכלמ רתסא ותיערו ריאמ יקטבוקילקז
 :םהינבו אנפילמ קיז תיבמ הטיא ותיערו שרעה יקסבוקילקז

 רדענ בקעי ;ריאמ ףסוי
 ופסנ בקעי תיער ,רוטנס תיבל רתסא
 ופסנ קינבוקלצ תיבל הלה ותיערו םנוב

 ןיפירמ אווערוק תיבל הקטיא ותיערו והיעשי
 ופסנ השמ םתדליו
 ופסנ הקנוליאו ,השרמ ,לזיר :ויתונבו המלש

 לדנימ ותיערו הכלמ רתסאו ריאמ לש םנב ,בייל
 ורטפנ יקסבשרו תיבל
 ורטפנ רזעילאו םנוב :םהינבו
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 .םהיתונב שולשו ריאמ הלעב יקסבוקילקז תיבל לעדנימ גרבנייש
 א״ת ,הטפול תיבל היח ותיערו יקסבוקילקז םחנמ :םיחיצנמ

 .םילשורי ,הלעבו יקסבוקילקז תיבל טנמיד הנח
 ותיערו בקעי קחצי הגימש ;ורטפנ הטני ותיערו שריה השמ הנימש

 .ופסנ הגייפ
 — שריה השמו לארשי םהידליו יקסנמיש תיבל האל ותיערו דוד םנב

 ופסנ
 ורטפנ — העמש תיבל השזור ותיערו שריה טורבטרה

 ופסנ — הרובד הרש ותיערו לדנמ ץלוה
 ופסנ — םהידלי ינשו ותיערו ץלוה הצרב

 ופסנ — םהידלי ינשו גרבנזיא תיבל המחנ ותיערו ץלוה המלש
 ופסנ — םהידלי ינשו ליטומ תיבל אווא ותיערו ץלוה ןרהא

 ץלוה הרובד הרשו לדנמ לש תונבהו ןבה ,הבולו הגייפ ,לחר ,לארשי
 .הניטנגרא — הגימש תיבל הטפול הדלוגו לאיחי :םיחיצנמ

 ־¥־

 האושב ופטנש וניתויחאו וניחא ,ונירוה רכזל

 םירוהה — גרבדלוג השמו לאומש
 םהידליו יסיגו יתוחא — גרבדלוג תיבל אלעב ותיערו ןמדירפ אפיל
 יתוחא — גרבדלוג תיבל הרש ותיערו יקצינלעימח ףסוי קינומו ,היח
 — יחא — ןושרג ףסוי ,השמ בקעי ,םהרבאו לחר :םהידליו יסיגו

 יתוחא לחרו
 יתיער םא גרבדלוג עביוט הגייפ

 עביוט הגייפ לש ןבה — גרבדלוג םיכאוי
 לבייל ,עגייפ ,ןושרג ,ןתנ םהרבא :וידליו ידוד — יקסלוטסופ ףסוי

 ,הבול ,לאומש :םהידליו הקבר ותיערו ידוד — ןמגרעב ןתנ שרעה
 םהידליו

 ןושרג ףסוי ,לטמ ,הרש הנח :וידליו ווארב לאוי
 1937 תנשב לארשיב רטפנש גרבדלוג יכדרמ וניחאו

 יקסלוטסופ רזייל ,הזיל ותיערו גרבדלוג עשוהי :םיחיצנמ
 גרבדלוג תיבל הכרב ותיערו
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 םיבורק עניימ ןקנעדנא ןקיבייא םוצ
 ןליופ ןיא האוש רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 רעדניק ייווצ ןוא יורפ ,רסיא עבער
 דניק ןייא ןוא יורפ ,לישנא עבער

 דניק ןייא ןוא יורפ ,םהרבא עבער



 רעדניק ייווצ ןוא ןמטור .ד ןאמ ריא סימ טעמירפ עבער
 דניק ןייא ןוא םיובדלוג ♦א ןאמ ריא טימ עשטוג עבער

 ךאבנעפא עביל ןוא בקעי
 עניורנ עלכימ ןוא םהרבא

 רעדעלופ הנח
 אקירעמא — אגאקי׳צ ,רענארג עבער רתסא : ךרוד טקיבייאראפ

 ־¥■

 :רעטסיוושעג ןוא ןרעטלע עביל ערעזנוא ןקנעדנא םוצ
 רעטאפ — שטיווארעטלא ףסוי

 רעטומ — שטיווארעטלא לירעצ
 רעדירב — שטימארעטלא בייל קחצי

 רעטסווש — גרעבנעזאר־־שטיווארעטלא עלייב
 רעגאווש — גרעבנעזאר השמ

 רעטסעווש — סילוגראמ״שטיווארעטלא עבינ
 רעגאווש — סילמראמ םהרבא

 רעדירב — שטיווארעטלא םהרבא
 החפשמ יד ןופ עגירביא עלא ןוא
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 9ח01 ק00ח101י1ח9 {3זח11ץ !016ח1ן1ץ. ץ/י/6 311 ן01ח 1ח 111610 !10ק6$ "11131

 1116 3000ח1ק11$110ח6ח1$ ס{ ק3$1 3ח01 ק06$6ח1 96ח6ז'9*ו0ח$ 0ח3ץ $6076

 3$ 3ח 1ח$ק10311סח !ס 11ר0$6 ץ61 !ס סססחס . . ."

 861ח9 9 511001 ס{ 1116 $31116 <^66ק 0001601 1<01$1311־8007/ח 1066,

 1 30ח 0166ק1ץ ח1ס7601 8ץ 111610 01670110ח !ס 1116 {30ח!1ץ. 11 ח13!<6$ ח16

 06ח16ח1860 0חץ 111011160 3ח01 9^3ח0!{31:1160 1ח 1116 $111611 0ס802ץח,

 111610 ק10ט$ 7/3ץ$ ס{ !!{6, 111610 טח$1131<ןח9 861!6{ 1ח 006 3ח01 1ח

 111610 £60ק16 .. .
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 ׳x^01 £0301, £6301^9 86!.$>1כ (160) ס{ 96-98, 10(13

 (£ח913ח€1), ק3$$601 $ט01€ן6ח1ץ 3\/73ץ סח 86ק(6חח1כ6ח 6(11., 1968 וח

 .£.ח{ח3ח€1$0ס, {ג6!ח9 סח 3 >/!$!( (ס ע.838

 ־16 \^3$ {גסחח סח נ3חט3חץ 28111. 1902 !ח □01כח2ץח, 11ר6 $0ח1

 ס{ (116 13(6 [<31חר3ח 3ח01 1_6ןח3 £ץ2. 1ח (116 ץ63ז* ס{ 1920, 1ר6 !6{( {סח

 ז־חר3חץ 3ח01 חר 3 ח ז־ 1601 וח 1933 1136 ^$0(ר6ו״, \^{ו0וד1 {16 1כ603חר6 (ס06

 .ח0\/י/, $1ח06 116 3חח!¥601 1ח (111$ 0סטח(חץ>1

 ט$3ח01$ ס{ 0({ו6ח נ6\*ח$11 {חו6ח€1$, 116 \^3$ $6ח( (ס 1103) 6>1□

 ח06ח(ח3(ו0ח03חוק 1ח 1938, 3ח01 0ח1ץ (11ח0ט911 1ר6!ק ס{ 1ר€015

 -חח16ח ח6ו91ו1כ0טח$ {חסחח ס0!כח2ץח, (1ו6 13(6 /\4ח. 3ח01 ^ח$. ג. □01ר(6ח0}

 ח61 /^ח. 3ח61 ^\ח$. (111. 1>ו61ר(6ח{610!, 3ח 3{{!013\/ן( \^3$ 9ז,3ח(36€1 6101}

 {סח (116 ^11016 {3חרו1ץ. 7116ץ 16{( וח .1טח6 1939 {סח £ח913ח01 ע\ח(1ר

 -חץ 11((!6 חר0ח6ץ 3ח6! 1כ3ח6 6$$6ח(13!$. סטח!ח9 (116 \^3ח 1ר6 701טח6^

 ח6<נ1 {סח ^/3ח\׳/0ח1< 3ח0{ 3{(6ח\^3ח0!$ \^0ח1<6€1 ?ר15 \^׳3ץ טק 3$ 3 (3110ח66)

 .ח01 3 $ט006$${ט1 (כט$1ח6$$זזו3ח3

 .חץ {ח16ח€1$ \^111 ח6חר6חו1כ6ח !רזחו 3$ 3 \/6חץ ^!חס!, קט16( חו3ח3^

 ט91ר(6ח, (^ס $0ח$. 7116 !כט$1ח6$$ 1$ 03חחו6€1 סח3!0 3 3 )}16 6^

 ץ 111$ \^!{6 3ח01 ח13חח6€1 $0ח.6

 {־11$ \^{1016 1!{6 \\׳3$ 6!6€1103 (661 31\^3ץ5 {1ח$( (ס {11$ \^!{6 3ח01

 .}!^חר11ץ 3חח1 ({ו6ח (ס {חחר$6

 .ץ 111$ 0163ח $0ט1 ח6$( 1ח ק36306^/

 טח6ח31 (001< ק1306 86ק(6ח11כ6ח 11(11. 1968 3( 8ט${ןץ-} 7116

 .(כ6ח16(חץ, 1.0חח10ח (£ח913ח€1



 ק02!113(1161"

 ז90$£ 7£ממו81£ □*¥$...

 76ו״ו״1816 1:117165 8076 00076 טקסס ט$. 1ח 56ק. ס{ 1939, 7/860

 1־11116^5 {01־065 !״6008601 ט5, 1 11760! 1ח 9 5ורר911 10\70 000760! 0ס8ו״2ץ0.

 1 117601 *86ו״6 7/11:8 07ץ ק0ו״6ס*5, 1:7/0 81־01:861־$ 9ח01 181־66 $1$1:6ו״5. /\/\ץ

 *7101:1161׳־, /\/\011<0, 9 001:176 ס{ סס8ו״2ץ0, 0 7/00700 ס{ 0!66ק ט00!6ו"־

 51:0חס1ןח9 900! ס80ו״ס7. 8161־ ק0111ס1 {60*טו״65 7/6ו״6 111טח11ח601 1כץ !:ץק{־

 0011ץ $001 367/158 6ץ6$. {01861״, /\/\0$86 80207001:61״, 10861־11:601

 ח70חץ ס{ 171$ {1061־ 01:1:ו״18ט 1:6$. 1־16 7/0$ 017/0ץ$ $171111179, 917/0ץ$ {ט11

 ס־? 1176. 1־16 01־601:601 0170! ו־0ס1!01:6ס1 80קמ1ס6$5 7/861־6761־ 176 0קק60ו״6ס!,

 0חס1 7/0$ 1116 1176 0חס1 $0ט1 ס{ 0חץ ססס7ק0סץ 1ח 7/171017 176 {01־0760!

 1711775617. 1־16 7/0$ 0 016701:601 17ט$1כ0חס1, {01:1761״, 0חס1 1ח 1:116 805007

 ס{ 111$ {0171117, 116 1״0ס1{01:6ס! 7/3 !״17718 9110! 910^•

 ^ 80ו״$8 0חס1 8111:61׳• ק6ו״1ס01 ס{ ק6ו״560ט1:!00 869917. 0601־66$

 7/6ח6 1$$ט601 01: 11981:0109 5ק6601, 0ח6 0{!:6ו" 1:86 01:861׳־, $ן:טק6{ץ1ח9

 1:86 367/$. >^{1:61״ 181׳־66 1770171:8$ 186 1:07/0 8699ח 0ח 08$ס1ט1:6 11סןט1ס10־

 1300. /\\\ 1:86 367/5 ס{ 1:86 1:07/0, 1ח01ט0!ןח9 ט$, 7/6ו״6 0ו״ט611ץ 07ט!"־

 <36ו״601, 1ח 00101 810001. ץ/*/6 901: *ו׳'0ס${6ו״6ס1. /\/\ץ {01861״ 0חס1 1:7/0

 81־01861״$ 7/601: 10961861׳• 7/11:8 .167/$ {חכח7 0ס8ו״2ץ0, 1:86ץ 7/61־6 0$$6ח78-

 160! 0חס1 $801:, 1:8611״ 800116$ 7/6ו״6 8טו״ח601.

 0701:861״ 0חס1 $!$1:61״$ 0חס1 1 7/61־6 !ח 086110 ^\1ח$1< /\/\. 0ח

 3ט1ץ 24, 1942, 1:86 9861:1:0 7/0$ 110ןט 10101:601. 81ט00!ו״60!$ ס{ 367/$ 7/6ו״6

 $601: 8ץ 1:86 1־0117/0ץ 7/09900$ 1:0 71־681 ?010 7/861־6 1:86ץ 7/6!״6 ז71טו״־

 016ו״601. 1 7/0$ 1:86 ס0!ץ 006 7/80 $ט006601601 10 6$ס0ק1.ס9, 900! 1 {סטסס!

 ו71ץ$61{ 10 ע^0ו״$07/ 086^0. 00 $6ק. 6, 1942, 1 7/0$ $601:, 007009

 ס70סץ 01:861״$, !ס /\401ס!0ס61< 016018 ס0ס7ק: 0 0ט0786ו״ 7/61־6 07טו״0!6ז־601

 0001 3 0ט0786ו״ 7/6ו״6 $601: *ס ^ט587/1£2 01601:8 ס0ו7וק.
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 \^3116ו־ 1_. 1^1610! 1$ 186 3ט180ו־ ^01־6 71־048 71130 8064ו״ץ,

 קט811$8601 10 1954, 3001 £ 860ק16׳5 £קו0, קט8!1$8601 10 1963.

 £ 86סק10'5 £קו0 1$ 186 1רז־$1 000וק16!6 81$10ו״ץ 7/1־11160 10 ו״8ץסו601

 761־56. 786 1כ001< 1ר3$ 1כ66ח 30013101601 8ץ 2310130 $83231־, £>ז־©51016ח1:/

 3001 □37101 860 0טו־1ס0, {01־0161־ 81־601161־, ס{ 186 8131:6 ס{ 151־361,

 8חכ{6$$0ח 5310 \^/. 831־00, 8151סח30, 1116 1316 £3881 /^0ו־ו־1$ >\0116ז״,

 $ק1!־11ט31 1630161׳' ס־ז 0כ09ח6931100 5833״6ץ 260161<, □611־101, /\/\{08193ח,

 3001 0ר30ץ 01861׳־$. ^\ו". 81610!'$ 01310 3$ק1ז־311ס0 15 !ס 0131<6 186

 .167/158 ץ0ט18 37/3ז*6 ס־ז 18611׳־ 9|"69ן: 861־11396 3001 !ס 1831 6001 86

 0167016$ 81$ 11016, 6061״9ץ 3001 01630$. ^ 01710 1630161׳' {סח 0761־ 3

 0ןט3ח16ח ס{ 3 0601טו־ץ, /\/\ח. 816101 10 ןכח17316 1176 1$ 3 ןכ3!01 0ר30ט{30-

 1טח6ח 3001 81־65101601 ס{ 186 /^30־0־1_30 831015,100., □611־101, ^108193ח.

 וס



 0001 51ר6 !00ק100601 10 1נ6 1ר6ו־ 901016;

 1ח חו6ח ס{ 700311 $116 1/\/סט101 000{!016,

 ^$1< *11610 1כן6$$!ח9, ק03ץ 3001 01601016.

 70 $661< 1<חס\^160196 *116 ץסט09 51ר6 !0$ק!0601;

 /^60 ס{ 16300109 5116 9י"63*1ץ 3010110601;

 0{ 1161ק1ח9 $1001601:$, $116 061/60 111־601.

 ^00 1116 110601 3001 $10(< 1160 !161ק 1<061/\/ סס 6001;

 700ט1כ1601 $0ט1$ $116 1//סט101 *0ץ *ס 006001;

 1\'619111כס0$ {סס 901013006 סס 1160 \׳/סט101 016ק6001.

 1-1631/60 013100601 1160 — 6301ץ 10016601;

 5601/109 *1י6 קססס 11301 !נ660 1160 006601;

 1־160 16930ץ — 101/6 {סס 1116 90001 016601.
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 \/73116ו־ ^!6101

 1^ץ /\/\01116ו־'$ 1.69307

 ?!ס{ 73101״׳ 7/1161־6 03ח סח0 {!חס 7/00130 \/

 ; חרץ 01011161־, 1 7/0010! 1כ6 !00110601 10056)0 70

 .־270, סטו־ 107/0, 11301 {67/ ס{ 1161־ 0111101001□

 ;־7006 1ח סטו־ 311(61:1 10067/ !161• 1כץ £76103016

 .־1011 $116 11טוד11כ1601, ח0ח6 7/00101 5116 151131116 7116

 .־ 3017106, $ט011 7/3$ 1161־ {11613016 $009111 11^

 ,ק601601 3ח01 107601 1כץ ץ0טח9 3001 £650101

 ;־7, 51161161־601 1116 110119100101 1116 1601■ 5116

 .ז־x601 \7610101 6־311 \/. 1(16 £61־5311116 £510

 ס {311161־ $116 7/35 1!1<6 3 119111601 1כ63111 1

 ;ץ ס׳60 1־0301 3ח01 51ו־63ח7/31 1115 111 71131

 .ץ 7/61־6 1־16376ח1ץ 11131011601, 3 1כ16$$601 7116163111

 ,־ ס{ $!/ — 1161קח1316 3ח01 7/!{1110111616 4

 ;ץ 1!{3111116} }0 01611130015 1116 11161 5116

 .־161־ £1־656006 7/35 £6306{01, 3 511־30961־ !ס $11־!{16

 ;כ1כ3111 !ס ט$ 7/3$ 3 90631 531016119111

 ;ט1" 110016 7/3$ 0(1661701, 1116 131116 111־019111

 .ץ 0300116$ $116 111 סס £1־10137 30019111\/\/
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 1ח 11131161־5 ס{ {31111 1116 £07 1601;

 |-!1$ 7/01־01 773$ 137/ 7/!16ח 7ו־3!{ 116 $3101;

 1־16 1309111 70ו־31ר 3ח0! 6010912601 1116 016301.

 1_176 !ח 0011־ 5111611, 11100911 חס! 317/3ץ5 56ו־6ח6,

 ¥61 \7(16ח 1116 ק63$3ח1$ 7/61־611'! 01ו־0ח1< 01־ ח163ח׳

 7116 ק1306 10010601 ק6306{01 — 3 ק3$!0ו־31 506ח6.



 \^!ח!60, 5טחו0ח60 ?1631 סס 10ץ 037/,

 £760ץסח6 1ח $1רט1 סח 1116 $31נ1כ311ר ץסט $37/;

 ?־13113[־) 300! 72ט16ח1 3ח טח7/01116ח 13\/.

 010! 3ח01 ץ0טח9 <?0655601 !ח $!ץ16

 .4ח<? סח 1116 531פ1פ31:!ו 7/311<601 •?01־ 3 7/!ו116,

 71ר6 (כ10ט5 חר3ח 3ח01 7/!?6 1ח $10916 ?116.

 0ח ק3$$ס/60, 3 1<!ח9 7/95 6760ץ 1030160;

 !7סס ?066<?סחר'5 03ט$6 630!ו 3 $606ח3<?60;

 ^31:205 3ח<? 7/1ח6 9ז״3ש601 1116 ק0006$1 560161־.

 0ח 700311 3ח01 731חוט01 1116 ק!0ט$ \״6ו־6 1־630601;

 6001 1!16ץ 107601, 66111000111 !116ץ ?631־601;

 $0חר6 01!$ק13ץ6<? ?3ץ01׳ 011160$ 1116 !כ63ו־01.

 ץ1׳!1וט$ 013100601 111056 ס? 1116 £31כ1כ!ח10 1!ח6;

 7116 1630ח601 7/606 317/3ץ$ !0711601 !ס 01!ח6;

 70 !161ןכ 3 1כ0!9111 $1001601, ?67/ 7/סט101 01601106.

 7116 1־135!011חו׳ (?0653601 1ח טח!0ןט6 311:106,

 ^$$6ח11כ16<? 3ח<? ק03ץ6<? 3$ 0ה6 !1ט96 011010.

 71ר6!0 016701100 !ס 111610 £61כ6 0ח6 !ו301 !ס 30100106.

6 



 80ץ'5 013ץ 86930 \״!48 ק03ץ60 3001 03ק,

 1ח !-160161־ !ו6 163ו״ח601 8ץ 486 £6865 5403ק;

 /^3חץ 8סט05 \^6ז־6 5ק604 486 81816 1:0 43ק.

 <31015 3ח0) 1כ0ץ5 \״604 \^311<!09 ^סס {טח;

 8681001 160065 030655109 \״35 0!סח6;

 11 6\/60 0)15001/60601, 01ר, 01101 41׳ר6ץ ו־טח.

 [_!16 \^3$ 060460601 3ו־סטח01 /\/\!1<\/38 3ח01 5!רט1.

 8313834100 0!רס$6 חר6ח, 486 1<6!ו!113!ר, 40 0ט16.

 61301׳ר 31־11:61:1 11301 3 1־1011ור13ח7 \*/!560130 3001 •?סס!!

 י^!01ס\/</$ \1/606 !100460460! 3001 0ו״ק1130$ 43ט984 ;

 £00 4116 קססס׳ $116146(־ 3001 {0001 \^606 $0ט91ר4;

 \\׳148 4631־3 3001 ןכ03ץ605, 6^101601105 10ט984.

 7116 1161ק {(־001 4116 1־161/035 11/35 311/1/3ץ$ •!1־66;

 \/</86061/60 4116 06601, 411606 4116ץ 1/!/סט101 (כ6;

.0160066 00311 7 3 ,$601/6 40 0630110633 711610 

 $838865 10 סטס $114641, 3 ןסץ 40 016300186;

 1־101 !0655 3001 ק6306 601/610ק601 4116 40186;

 786 1<!0101ט38 1/\/!06 311 63961־ 40 1018186.
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 (10ח513ח1 3(1;6ח(10ח 1116 90$$1ק$ 93^6

 70 676ז־ץ ק6ו־50ח {ו־סוור 0־30116 1:0 91־376;

 71ר6 5119111651: 1־טחר01־ 3ח01 1116ץ 7/סט101 1־376!

 (־>63$3ח15 3ח0! חו61־01ר3ח1$ סח וד13ז־1<61: 0!3ץ5

 ם!5ק13ץ60) 1116!1־ 7/31־65 !ח 513115 3ח01 1כ3ץ5:

 ק!־001ט06 סח 7/39<כח5, !כ31<601 900015 סח 1ז־3ץ5.

 4 <0061< 3 !ר6ו־ו־!ח9, ^176 3 81־6301;

 7׳6ו־ץ ,?©ע/ .167/5 ססט 101 3^01־0! 3 5ק1־630!!

 8ט1 חס סח© 7/6ח1 1רטח9ז־ץ, 50 ק6סק10 53101.

 ח:3חרן|!65 7/61־6 131־9© 3ח01 חו017;6ו־5 7/61־6 111־601;

 ("31116ז־5 7/01־ 1<©01 |ן3ח0! !1סס 1116 111:116 300ןט1ו־601׳־

 1־'3111ר !ח 186 "1ר6ז־63י1:1:6ז־" 1<6ןכ1 1!ו6חו 1ח5ןכ!ו־601.

 7\/!111 (ר3ו־011ץ 3 10010, 76ו־ץ 1111:16 10 53ץ,

 03698161־5 {סטחס) 1113165 186 $83011<83ח 7/3ץ,

 \/^1ר!16 ק3ז־6ח15 511־6991601 186 01ס7/ו־ץ !ס ק3ץ.

 71ר6 830183ח 35 01ס77ח 03חו6 1ח 7/118 3 !כ3ח9;

 ,41 676!״ץ 776010!1ח9 !ו6 0!3ח0601 3ח01 53ח9

 4ח01 1:0101 5101־165 ט5!ח9 710101158 513ח9•
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 >^31161* 1.. ?ו©!*!

 א1¥ א01¥1ש ־זס^א

 [)ס1כ02ץח 0111־ ${11611 7/3$ 0חט0101ץ 3ח01 0)3010,

 \/'/11:!ר 00661601 $10ח6 $11־661$ 3ח01 0109$ 1)ו91 63010<

 ^ {3$1 {107/109 01760, 6ט1 חס! 3 ק30!<

 1־10ט$6$ 31־101 $)ו0ק$ 7/606 100111: ס{ 7/0001;

 50ורר6 7/606 $1ט001ץ, $10319111 1(ר6ץ $10001;

 01660$ 7/606 163ח!ח9, 1!קק1ח9 6ט1 900<^

 עי/1ח16ו־ 7/3$ 00101, 1116 1־1760 {0ס26ח 7/6116;

 $ט0ח0ח60 7/3$ !רס): \׳711:1ר {116$ !ס {!961;

 $ק0!ח9 חר63ח1 11^6, 3 10761־'$ 016119111:.

 {־1ס0$6 קס7/60 7/3$ ט$601 1ח ק1306 ס{ $163חר.

 109$ {י״סזמ 11ו6 7/0001$ {1031601 01ס7/ח $1ו־63חר.

 ד!־3761וח9 7/3$ 0!סח6 6ץ 0ס301ר 3ח01 163ורר.

 ^־631660-00760$ 7/606 ט$601 ח01 !ס {06626;

 766111 7/606 קט11601 7/!11ר {107/1 3ח01 $0]ט6626.

 $חט{{ — 301 3101 !ס !כ0!ח9 סח 3 $ח6626.

 661 ח)<6$ 3חס) {1606$, {16311{| !ס 06$!006;

 6101 ןנסט11!06 3ח01 $6ח13112 !ס {1631 3 $006;

 7{16 ודו!0!7/!{6 7/3$ {!0$1 !{16 ס30!ץ !ס 301006.
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